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 « ةيناسنإلا سنلا » ىف لمأتلا ىلإ ةحيرص ةوعد هللا باتك ىف

 : تایآو رارسأ نم هيلع یوطنت امو

 . «!؟ نورصبت الفا .. سنن ینو . نینقوملل تابا ضرألا فو »

 » . . مسن أ فو قافالا ف انتابآ مهب راس «

 : امالا فلت ىف ةيناسن إلا سفنلا فصت ىتلا ثايآلاب لفاح باتكلاو

 ةنمؤم « ةضرمەو ةلبقم « ةريرشو ةريخ « ةطباهو ةدعاص « ةذاشو ةبوس
 : رونلا لام ىف ةفرفرم وأ نيطلاب ةقصال « ةرفاكو

 «اهاكر نم حلفأ دق «اهاوقتو اهروج اممملأف ءاهاوس امو سفنو »
 . « اهاسد نم باخ دقو

 . «ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ »

 . « ًانيعض ناسنإلا قلخو »

 .«نوحلنملا م كئلوأف هسض حش قوب نمو . حشلا سلألا ترضحأو »

 . . , « ٽاوپشلا بح سائلا نیز »

 .. «ديدشل رينا بحل هلإو »

 انفشك الف « ًامنأق وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد رضلا ناسنإلا سم اذإو »
 ! « هس رض ىلإ انعدپ مل ناک سم ہرض هنع

 .«ًاس وئ ناکرشلا هس اذإو«هبناجب یأنوضرعأناسل إلا ىلع انمسن أ اذإو

 نو . روفك س وئيل هنإ هنم اهانعزت مث ةر ام ناسنإلا انقذأ نو »



 «! روث حرفل هنإ | ىنع تاثيسلا بهذ : نلوقيل هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ

 نواهاجلا مہطاخ اذإو وه ضرألا ىلع نوش نيذلا نحراا دابعو »
 . « امالس اولاق

 منا ىلع نورثؤيو « اوتوأ ام ةجاح مرودص یف نودج الو د

 . « ةصاصخ مم ناک و لو

 .. « سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو »

 اهرارسأب علما اقلاخ وه نآرقلا یف ةيناسن إلا سفنلا نع ثدحتي ىذلاو
 : اهابافخو

 نم هيلإ برقأ نحو « هسض هب سوسوت ام لمنو نالا انقاخ دقلو »

 . « دیرولا لبح

 ؟ « ریبطا فیطلا وهو قتلخ نم لهي الأ »

 نأ س مالساللو نآرقال یتسارد |دتبم یف انو — امو یل رطخ دقلو

 هتامجوت لك الع ىنبنت « ةيناسن إلا سفنلا ف ةنيعم ةيرظن مالسإلل
 هذه نأو ؛ ام وقتو اهنيرن ةقيرطو ء سفنلا هذه هتم لاعم ةقيرطو « هتاميرشتو
 ثيداحأ ىفو نآرقلا ىف وأ . نارفلا ىف ةدوجوم نوكتت نأ دبال ةيرظنلا

 . نآرقلل ىعقاولا ريسفنلا وه لسو هيلع هلا ىلص لوسرلا ناك ذإ « لوسراا
 ىسضن ف ناك « مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا » باتك ف يلأتب ته نحو

 ةرظنو سفنلا لع ىف ةيبرغلا سرادملا ةرظن نيب نراقأ تحرو . . رطالا اذه

 ملظنو عئارش نم ةيناسن أ سفنلا ةيبرغلا ةرظنلا ىلع بترتام نيب و ۽ مالسإلا
 هذه ىف سفال ةيمالسإلا ةرظنلا ىلع بترتي امو « كواسو راكفأو تافسلفو

 لايو « ممتجلاو درفلا نيب ةقالملا لاج ةصاخ ةفصب ترتخاو ء ميج تالاعلا
 .ايلملا مقلاو «ةسنجلا ةلأسملاو « باقملاو ةعرملا
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 نوب مسرت ةيناسن إلا سفنلا ىف ةيمالسإ ةيرظنل ةضيرعلا طوطحلا نأ تسسحأو
 صالختسا نم ىلدأ وأنس وق باق لأ تننظو«باتکلا روطس طخ ا ان اویدب

 . . سائلا نع ةيبرغلا تابرظناا نم ةلباقملا مضوم ابعضوو ةيرظنلا هذه

 . . . ٽاونس ٽضمو

 ةللاعم امف « ممتجلاو سفنلا ىف » رطاوللا نم ةعوجم بتك أ تحرو

 ةع ذخأ7 ةفيفح ةملاعم امنكلو « ةيمالسإلا ةيرظملا ىف طوطحلا ضعبل

 . . قيقدلا ىلعلا ثحبلا ة ذخأت ام رثك أ ةرطاحلا

 ... یرخأ تاونس تضمو

 عضو ىف تجتحاو .. « ةيمالسإلا ةيبرتلا جهم » ىف یاتک تبتکو

 نأ ىل نيت دق ناك ذإ «ةيناسنإلا سفنلل ةروص طيط# ىلإ باتكلا ةكف

 لزم امقلخ ىلا سفنلا ام قباطم « هماتك ى هللا همضو ىلا ةيبرنلا جنم

 « شنل نب و هني لماكلا قباطتلا اذه وه جمنا فام زربأ نأو « باتكلا

 . اماسح امه لمعو اهىلع لمتشا الإ ةريبك الو ةريغص اهم كراي ال ثيحب

 اذه نأل « اهارأ اک ةيناسنإلا سفنلا ةروص حضوأ نأ ًايعيبط ناكف

 . هاقلتتت ىلا سنلاو لزل ا جسمنا نيب قباطتلا

 سلا ةضيرعلا طوطللا نأ باتكلا بتك أاانأو ىرخأ ةرم تسحأو

 ةلباقتم طوطخ » لصف ىف ةصاخو « روطسلا ايان ىف ىد نب مستر ةيناسلإلا

 . . باتكلا اذه لبق ىل رطخت مل ةديدج ةركف ناكى ذلا « ةيرشبلا سفنلا ىف

 ! ةيئاسن إل |سفنلا نع ةلماش ةي رظن صالختسا ىلإ ىن تقاتش|ىرخأ ةرمو

 ! ليبسلا اذه ىف ةلواحم باتكلا اذهو

 ! ىدحو اهنیل وسم لمحا .. ةلواح درج یهو



 ةيرظنلا » ىه هذه نأ مزأ امو .. لوقأ ام ًاديقم سيل مالسإلاف

 اف تدجا . . ةيمالسإ « ةيرظن » اهنإ طقف لوقأ امإو .. « ةيمالسإلا

 . باوصلا ىلإ قفومل ا هدحو وهو . ةفرعم ا ةقاط نم ىع هللا حتف ام رادقع
 # +# دج

 هنكلو .. ةيركف وأ ةيماع وأ ةيسفن . . تايرظن باتك سبل نآرقلاو

 . تارظنلا هذه ءاشن إل ةيفاكلا ةلماكللا تاهجوتلا ىوحب

 ناسن الل فشكي هيجوتلا انه ليبس فو . . هيجوتو ةيبرن باتك هلإ
 هذه ةسارد ىلإ هوعديو « هلوح نم نوكلا رارسأو هسفن رارسأ ضعب نع

 . حيحصلا هاجلالا جتي مث نمو « متي » و « فرعيل » « كلتو

 ةيعيبط تايرظن نآرفلا ىف نإ نولوقي نيذلا نم روفنلا ديدش انأو

 لك ء ارو نورجب نوحوريو ! . . ةيخوراصو ةيرذو ةيكلفو ةيبطو ةيئايميكو

 . هب ًابنت وأ هيلإ راشأ دق نآرقلا نأ اوتہنی نأ نولو « دیدج عارتخا وأ فشک

 ةيرشبلا ةيبرت ىف هنناكم ذحلآ وهو . . اذه لك نع ىن نآرقلا نإ
 ةرذ هردق نم صقني الو . . هلك ل حملا اذه ريغب ةحيحصلا ةهجولا امج وتو

 ! راوصو ةرذو كلفو ءايميكو ةعيبطو بط هيف نوكي الأ ةدحاو

 . مقتسملا جملا ىلع سوفنلا ءىشني باتك . . هيجوتو ةيبرن باتك هلإ

 ناك اع إو . ةفلتغلا ملا تايرظنل ضرعتي نأ نود ةلماك هذه همهم ىدؤي وهو
 هتريصب حتفيل « ناسن الل ةين وكت اراشإ « تامولعملا » نم هايانث ىف درو ام

 . هاشخيو هبحيو « قلالاب لصتيف « نوكلا ىف هللا تابا ىلع
 وه سيل = لملا باب - باٻلا اذه یف اح تافتلالا قحتس ىذلاو

 جهنم وه امن إو « هللا تابا ىلإ ةراشإلا ليبس ىلع نآرقلا ىف ةدراولا تامعا

 ام ةدافتسالاو نوكلا رارسأ طابنتسا ىلإ لقعلا هجوي ىذلا ةيلقعلا ةيبرتلا
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 «ىلوألا ةملسملا ةمألا هتعو ىذلا جهنملا وهو . ةايملا ىحانم نم ىحسنم لک یف

 < ءىش ىلإ ىدؤب ال ىذلا غرافلا ىرظنلا لمأتلا نم ةيرشبلا هاجنلا تلو

 ىذلاو « ةثيدحلا مولعلا هنع تأشن ىذلا ىيرجنلا جملا ىلإ اهنهجوو

 دعب و « نیملسمل او مالسإلاب ایک اکا نم تسبق نأ دعب = ابرو هب تعاطتسا

 <« لعلا قيلاغم حتف ىلإ لصت نأ = نيملسملا مواع نم هتدمتسا ا٠ تدمتسا نأ

 . تاقاطلاو رارسألا صالختساو
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 . .ءىشلا ضعب فلتخب دق « للا » ىف رمألا نكلو

 لوصف تاذ ةروابم ةبوبم ةططخع « ةيسفن ةيرظن » نآرقلا ىف سل

 مضي نأ امبريو سوفنلا ءىشني وهو نآرقلا نأش نم سيلف . تاليصفتو
 . ليبقلا اذه نم « تايرطن »

 < ةلماشو ةريشكة يناس إلا سفنلا نع « تامواعم » كلذ مم هيف نكلو

 . رحل « › یا نع هيف ام رک أ

 . . هيجوتلاو ةيبرتلا ىه ىلوألا هتمم باتك ىف ًايعيبط اذه ناک دقو

 .اممجوو « سفنلا » بطاخب بانك

 ىتوتسل نأ نكمم — لآرفلا اباد ىف ةبنملا  تاموعملا هنهو
 احيضوت ىف ةبرجتلاو ةدهاشملا لمعت .. سفنلا نع ةلماش ةيرظن صالختسا ىف

 . نآرفلا ىف ةن وكلا تاراشإلا ةبقب حيضون ىف لممناك « ابناليصفت عضوو

 ليلا فالتخاو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىف نإ » لوق الثم نآرفلاف

 ءامسلا نم هللا لزنأ امو « سانلا عفن ام رحبلا ف ىرجت ىلا كلغلاو « راهنلاو

 فيرصنو « ةباد لك نم ابف ٹبو « اہتوم دعب ضرألا هب ایحأف ءام نم
 .«نواقعي موقل تابال ضرألاو ءاملا نيب رخسملا باحسلاو « حاير



 « رحبلا ف كافلا ىرجم نيكو « ليللاو رامنلا فلتخب فيك _ل قب | هنكلو

 حايرلا فرصت فيك « ضرألا هب اي فيكو « ءامسلا نم ءاملا لتي فيكو
 اققحتي نأ ةبرجتلاو ةدهاشملل كرتو . . ضرألاو ءامسلا نب باحسلا رخسيو

 سيماونلا ةقيقح — ا4 هللا رسي ام ردقب — افرعيو « تايآلا هذه رس نم

 . نوكلا ىف ةيمإلا ةردقلا امم لمعت ىتا

 امنافص رك ذو « سفنلا رارسأ ءالجتسا ىلإ ناسنإلا هجو كلذكر
 نم كلذ ءارو ام اققحتي نأ ةبرجتلاو ةدهاشمللا كرت هنكلو «امنالاحو

 . تاليصقتلاو تايرظنلا

 نع مهغتأ ٠ ثحبلا اذه ىف ىل ًادامع ةبرجتلاو ةدهاشملا تناك كلذ

 . نارقلا تاراشإ امہقيرط
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 صالختسال « لمعملا » ىف ةيناسنإلا سفنلا عضو راصنأ نم تسلو

 ف أر ىلإ « مالسإلاو ةيداملا نيب ناسإلا » باتك ىف ترش دقو

 الأ تنبو« لمعملا قتيرط نع امناموامم صلختست ىتاا ةييرجتلا ةسردملا,

 لوصولا ف ىنغت ال « ةيرشبلا سفنلا نم ةقرفتم قزم نم رثك أ لع لصحم ال
 ۰ . ةلماكتملا امتقيقح ىلإ

 هنكلو .. كشالو لاجلا اذه ىف هولدب ىلدي ىليلحتلا سفنلا مو

 تتفي ىذلا هجم ةعيبطب هلال « ةلماشلا ةقيقمللا ىلإ ىدؤي ال  هدحو س

 «ايلملا سفنلا قافآ نم ريثك هتوفي « لفسأ ىلإ ىعأ نم طبهيو « للحيو
 . . اميمج امناطابتراو امیج امم ازجأب اکر حتت یتلا ةلماکملا اہتکرح نمو

 . . بابلا اذه ف باوصلا ىلإ برقأ ىلماكتلا سننلا لع ناک ارو
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 ةدافتسالا نم عنتمن نل ةيناسن إلا سفنلا ىلإ مالسإلا ةرظنل انتسارد ىفو

 لوألا انعجرم نكلو . . ثحبلا جهانم ن ةقيقحللايد هو املاص هارن ام لكب

 . نآرقلا وه ريخألاو

 <« مساولا امقاطن ىف ةدهاشملا تالا نم دخأ كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 ىذلأ وه هدحو سفنلا لع سيلف . . « ةيعسرلا » ةيسفنلا تاساردلاب ديقتن الو

 ء بدألاو نقلا انإو . ثيدح قدصأ وه هثيدح سلو « سفنلا نع ثدحتي

 نع قداصلا ثيدملا ىه . . اباك أب ةيعقاولا ةايلاو . . عراتلاو عاجالاو

 ءىشنت الو . . «ةايلأا» ةثيب . . ةيعيبطلا امشي ىف امنع ثدحتت امال « سفنلا

 . . رابتخالا تحت ةعوضوملا لمعلا تالاويحك_ ةعنطصم ةئ اه

*% *% # 

 ةفرمم وه ةيناسإلا سفنلا نع ةلماش ةيرظن صالختسا نم انفدهو

 كلذ دعب فرعنل - ةفرعملا ال رسيتت ام ردقب  سنفنلا هذه تال وكم

 هذه نم دیقنو . . افارحناو امتاوتساو « اہضرمو امتع یف نوک فک

 . ملس ساسأ ىلع سلا هذه ةحلاعم ىف ةفرعملا

 . ةقيقلا ىف سفنلا لع هيلإ فدهي نأ ىنبني ىذلا فدملا وه اذهو

 « نمم ا ةلاض ةقيقملا» و . هلاذ لجأ نم دّشني فده ةفرعملا نإ

 .اهءارو ةياغ ىلإ امثاد ىدؤت امنكلو . لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي اک

 دادزيف « هفرعي ام ةدافتسالا ىلإ امناد ىمسي ثيحب ناس إلا ةرطف تكر دقف

 . لاكلا وح ءاقتتراوةوقو ءا هب

 فوسف س عيطتسن امردقب س ةيناسإلا سفنلا ةقيقح فرن نيحو

 ةقيقللأ هذه عم قفنت « رعاشمو كواسو راكفأو مطن ءاشنإ ىلع كلذ اندعاسي
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 ةرطفلا ىضتقع سانلا نم لايجأ ةيبرت ىلعو . . اعم ضراعتت الو اممداصت الو

 . هللا ابقاخ اك ةحيحصلا

 ءا ىف ةقلعم ةيرظن ةيناسن إلا سفنلا نع ةيمالسإلا ةيرظنلا تسيلف
 یه امنإو . ضرألا عقاو ىف ديفت الو ىجاعلا جربلا ىف نكست « ىىلعلا ثحبلا

 بالود ىف  ةصاللا هتقيرطب - هتمم ىدؤي « معقاولا اذه نم ءزج
 . ريكلا ةايلا

 سفنلا ةقيقح نم ءىش ىلإ لصن نأ - نيماسملا نحت = انعطتسا اذإو
 بترت امو سفنلا ىلإ امترظن ىف ةيبرغلا تافارحالا ليس هب موقت < ةيناسن إلا

 نوردج اننٍاف . . یحورو یرکفو قلخو یداصتقاو یعاتجا داسف نم امیلع

 . لالتخا نم هيناعت ام مويلا اكمني تلا ةيرشبلا ىلإ ام ةمدخ ىدؤن نأ
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 . . لبق نم تبت امو « انه بتک أ امف یدئار وه « یلملا » ثحبلاو

 انعم س ىلعلا ثحبلا نأ « ناسنإلا » باتك ىف تنيب ىنكلو
 ةيمالسإلا محاغملا عم ضراعتي نأ نك الو طق ضرامتي ل  حيحصلا

 . تايرظنلا لاع وأ عقاولا اع ىف

 ىعوجر الو « ىلعلا ثحبلا نع افارعا « نيدلا » ىلإ ىعوجر سيلف

 نايدؤي « نامزالتم ناقيرط ىسح قف امہف . نيدلا نع افارحنا ىململا ثحبلا ىلإ
 . هللا نذاب ةقيقلا ىلإ

 رک اشانأف « باتکلا اذه یف « قحملا » نم ءیٹ ىلإ ہللا ینقفو اذإو
 قيرطلا تحتف نوک نأ يسحبف الو . باهولا لضفتملا وهو « همسنأل

 ١ ديرب امل قق وما هّللاو . . ثحببلا

 طف ر



 تاضالاام... لو

 لعاج ىنإ ةكسالملل كبر لاق ذإو »
 » ةفيلخ ضرألا ىف

 مظعلا هللا قدص

 ؟ ناسا ام

 ؟ هتفيظو ام

 ؟ ةایلا یف هرود ام

 ؟ تاقاطلا هذه دودح امو ؟ هتاقاط ام

 سلا » ىف ثحبلا دبن تأ لبق امباوج فرع نأ ىغبلي ةلثسأ كلت
 لبق = ةنبي لع نوكتنلو « ثحبلا اذه ىف انل ئده نوكتل 1 «ةيناسنإلا

 اهددحب ىتلا دودملا نع اديعب حطشن ال اننأ - بيكرتلاو ليلحتلا دبن نأ
 . هتعيبطو « ناسلإلا » اذه دوجو

 ىرعدب « املاثمأو ةلئسألا هذه ةيبرغلا ةيسفنلا تاساردلا تشاحب دقو
 لع نأو . سفنلا لع اهف ضوخب نأ ىنبني ال ىلا ةغسلفلا ثحابم نم اهنأ
 ىأ ىلإ رظان ريغ « همامأ هدجب ىنلا ىسنلا « عقاولا » ثحبب نمم سفنلا
 . ثحبلا اذه یاطن نع جراخ رخآ فده

 : تاساردلا كلت ىف نيري ن بيع ىلإ ىدأ كلذ نكلو



 . لماكتملا « ناس إلاب » ىعو ريغ ىع تاساردلا هذه لمج هلأ : لوألا

 فرعأف . عقاولا ايند ىف ةلءاكتملا هتقيقح شعب ىذا « یقاولا » ناب ناسن إلا

 ..«ناسنإلا » یم ابْنأ ىلع ناسنإلا نم ¡ ةقرفتم ءارجأ ةسارد ىلإ ابمظعم

 . ناسن إلا نع ةهوشمو ةئطاخ ةروص ءاطعإ ىلإ ةيئرج لا روصلا كلت تدأو

 داصتقالا ىف ةعطالعا مهاغملا نم ریثک ر اشتنا كلذك الع بترت اک

 . لا . . ىعاج او ىدرفلا لماعتلاو . . نونفلاو بادآلاو ء عاتجالاو

 ةيوسلا تالالا نب ًاريثكز يمت ال تاساردلا هذه لج هنأ : ىا

 ءاوتسالا ةفرعل هيلإ مجرت ىذلا سايقملا تدقف األ « ةف رحنملا تالالاو

 صلختست ىذلا ىسضنلا « عقاولا » وه هنأ ىلع ءىش لك تلماعو . فارعالاو

 سانلا هشيعب ىذلا فرحنملا مقاولا راص مث نمو . تاقيبطتلاو تايرظنلا هنم

 سفنلا هب ساقت ىذا سایقملا وه نيرشملاو رشع عساتلا نينرقلا ىف برغلا ىف

 ةيوسلا ةيعيبطلا ةروصلا وهو « هساسأ لع تايرظنلا غاصتو « ةيناسنإلا

 ! « ءاهل هلا » اعم لماعتي ىتلا ( دهءص2ا )

 نالعجمو « برفلا ف ةيسفنلا ثاحألا ظعم ناللظي نايجہلا نآطللا ناذه

 املالد ىلإ لصت ال ءاململا الإ لصوتي ىقلا ةيثزجلا قئاقلا نم ًاريثك

 ةدعاقلا ىلع ثاحبألا هذه تركترا ول اهم د دخ ۇت نأ أ نکم ناک ی لا ةيقيقلأ

 . « ناسن إلا » ىهو « ثحبلل ةميلسلا

 لاعوهو « « لوهجلا كلذ .. ناسنإلا » هباتكىف ليراكس يكل لوقي
 ثحبلل ةردان صرف - باتكلا اذه ةمدقم ىف لوق اك هل تحيتأ فقثم

 فئاظو عو < ءايميكو ةعيبطو بط نم « ةفرعملا نونف ىتش ىف عالطالاو

 : نونفلاو بادآلاو « ةايحلا عو ءاضعألا

 . توريبب فراعأا ةبتكم تاروشام . ديرف دعس قيفش بیرم (۱)
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 كلفلا مواعو . . ةايملا مواعو داجلا مواع نيب بيج توافت كانه »

 ةنللاب ةحاصفو دادسب امنع ريبعتلا نكح ءار ىلع موقت « ةعيبطلاو اكيناكيملاو
 .ةعدقلا نان ويلا راثآ قسانتك اقسانتم الاع مواعلا هذه تأشن أ دقو . ةيباسحملا
 ثحبت امنإ .تايرظنلاو تاءاصحإلانم ًاعئار ايست املا اذه لوح جست اهنإ
 ةقوطنملا ريغ تايونعملا ىلإ مئاشلا ركفلا نم دتمت ةكسام ءارو امف ةقيقلا نع
 ةايملا مواع فقوم نأ دب . . طقف زومرلاو ةيربلا تالداعملا نم نوكتت ىلا
 ةايملا نوسردي نيذلا ناك ودبيل ىتح « فالتخالا لك كلذ نع فلتخب
 « ىرحس لغد بلق ىف مهنا وأ . راجشألا كباشتم اغ ىف مهقيرط اواض دق
 نوحزرپ مہف . اماجحأو انکا مارییغت نع اف دادع ال یتا هراجشأ فکتال
 مهنكلو « اهوفصي نأ نوعيطتسب تلا قااقلا نم سادک أ ءبع تح
 اهارت ىتلا ءايشألا نف . ةيربج تالداعم ىف اهديدح وأ امفيرعت نع نوزجعي

 ابلص « احس مأ اروخص « اموجم مأ تارذ تناك ء اوس « تایداملا لاع ىف نيملا
 . ةيعاسالاو دامب ألاو لقثلاك ةنيمم صاوخ صالختسا نكمأ . . ءام مأ
 . . ىلعلا ريكفتلا ةدام ىه = ةيمملا قئاقلا تسيلو - تاصلختسملا هذهو

 . ةيفصولا ةروصلا مب ىنمنو « انأش لملا روص لقأب طفف ان دمت ءايشألا ةظحالمو

 تايكلا نيب ريغتت ال ىلا تاقالملا نأ ديب « رهاوظلا بتري ىفصولا لا

 للا حبصي امدنع طقف رهظت ةيعيبطلا نين اوقلا ىأ س ريغتلل ةلباقلا ريغ

 ةميبطلا ىلع ىف هارن ىذلا عيرسلا مظملا حاجنلا كلذ امو . ةبونعم رثك أ

 ةداملا بيك رت رس انملعتبو . . . . نايك ن ايونعم ناملع امهنأل الإ ءايميكسلاو

 رظ ىلع دوجوم ءىش لك ىلع ابيرقت ةدايسلاب رفظلا انعطتسا امصاوخو

 .انسفنأ ادع امف . . ةطيسبلا



 ةصاخ ةفصب ناس إلاو  ةماع ةفصب ةيحلا تانئاكلا اع نكلو ... «

 لك ناسن لاف . . ةيفصولا ةلحرملا ىف لازي ال هلإ . . مدقتلا اذه لثم بصي مل

 « ل طيسب ضرع ىلع لوصحملا روسيا ريغ نمو ء ديقعتلا ةياغ فو « ًأزجني ال
 اک .دحاو تقو ىف « هئازجأ ف وأ « هعوم ىف هنهفل ةقيرط كانه تسلو

 . یجرالا ملاملاب هناقالع مهنل ةقيرط دجون ال

 ىلإو « ةفلتخم نونفب ةناعتسالا ىلإ نورطضم انن اف انسفنأ للحس كلو »

 ىأر ىلإ مواملا هذه لك ل صت نأ ىميبطلا نسو «ةديدع مواع مادختسا

 اهلئاسو اهنكم ام ناسنإلا نم صلختست ااف « ةكرتشملا امياغ ىف « فلتخم

 ابن اف « ضعب ىلإ اهضعب تاصلختسلا فاضت نأ دعيو . طقف هغولب نم ةصاحلا

 ثيحب ةيهألا ةميطع ةيقب اهءارو ىف ابنإ .. ةباصلا ةتيقللانم ءانغ لقأ قبت
 . اماهإ نكمل

 .. هسفن فرعي یکل ًارابج ًادوھج یرشبلا سنا لذب دقل قتلا ینو »
 ةنسالفلاو ءاماملا امسدك ىلا ةظحاللا نم ًازنك كلع اننأ نم مغراب نكلو
 ميلن نأ انعطتسا انن اف « نامزألا ميمج ىف نييناحوراا ءاململا رابكو ءارعشلاو
 لع هفرعن انثإ .. لكك ن اسنإلا مهفن ال اننإ .. انسفن أ نم طفق ةنيعم بناوج
 لكف .انلئاسو امتعدتبا ءازجألا هذه ىتحو . ةفلتخم ءازجأ نم نوكم هلأ

 .. وهج ةقيقح ابطسو ىف ريست حابشألا نم بكوم نم نوكم اثم دحاو

 ممت أ ىلع اقل ىتلا ةلثسألا بلغأف . قبطم انلج نأ يمألا عقاوو »
 قطاتم كانه نأل « باوج الب لظت ىرشبلا سنجلا نوسردب نيذلا كئلوأ
 . ةفورعم ريغ تلازام ةينطابلا انايند ىف ةدودح ريغ
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 قلعتي امف مدت نم ءاملعلا هققح ام ميمج نأ حضاولا نم ......

 ىف ةيئادب تلاز ام انسفنأب انتفرعم نأو < فاك ريغ ناسنإلا ةساردب

 . « بلاغلا

 ةيرشبا ةايملاىلع ناسنإلا ةقيفحب قبطملا لبا اذه رثأ حرشیف دوعي مث
 : لوقيف ا .. ةيركفلاو ةيراضم لاو ةيعاجالاو ةيداصتقالا

 . انمالتأل الآل « بعص فقوم ىفاهسفن دج ةيرصعلا ةراضحلا نإ »
 تالايخ نم تالوت انآ ذإ « ةيقيقلا انتعيبطب ةف رعم ةبأ نود تشن أ دقل

 . ممابغرو مهنايرظنو « ميماهوأو « سائلا تاومشو « ةيماعلا تااشتک الا

 ةبسنلاب ةللاص ريغ انأ الإ « انتادوجع تئشنأ املأ نم مغرلا ىلعو

 . انک شو انمجل
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 ريخ قيقحتل تعسر انان مغراب تاراضح نونبپ نویرظنلا ءالؤهو »

 . ناسن الل ةشوم وأ ةلماكر يغ ةروص طقف مالت اهنأ الإ ناس إلا

 سکع وه عقاولا نکو . ءیش لکل ًامایقم ناسا إلا نوکی نأ بج »
 هسضنإ هايد ظني نأ عطتسي م نإ . هعدتبا ىللا ماعلا ف بيرغ وهف . كلذ
 مواع هتزرحأ ىذلا لئاملا مدقتلا ناف مث نمو ..هتعيبطب ةيلص ةفرعم كلعبال هلأل

 اننإ . . ةيناسنإلا امم تناع ىتلا ثراوكلا ىدحإ وه ةايملا مولع ىلع داما

 « .. لأ .. لا .. ًابلقعو ًايقالخأ طحن انفأل ۾ ءاسعت موق

 « ليراك س سكلأ باتك نم تانطتلا نم ردنلا اذهب انه ىنتكنو
 كلذ « ثحبلا اذه ىف هددصب نح امف ةقيبع ةلالد اذ هلك ب اتكلا ناك نإو
 ناسإلا نم ةقرفتم قزم ذأ ىف ةروطملاو اطا ىدم نببن نأ انه انفده نأ
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 لعجو « لكك ناسنإلا ذخأ ةرورض نيبن ا. « ناسنإلا » ىه ابن ىلع

 . ناسن إلاب قلعت ءیش لکل ًاسایقم  ةلماکتملا هتروص یف س

 تد فيك روفلا ىلع كردن ىبرغلا سفنلا لع تاهاجا ىف رظنن نيحو
 فيكو « « ناس إلا» روصت ىف تالالتخالا نم ريثك ىلإ ةيئرمإ لا ةرظنلا هذه

 .. ءاماعلا الإ لصوت ىلا ةيئزجلا قئاقملا نم ةدافتسالا ةصرف تعيض

 ناك« روعشاللا » ملاعو « نطابلا لقعلا » ىف هتيرظنب ديورف ىلدأ نيغ

 ىلإ ءادتهالاو ةيناس إلا سفنلا ميفت ةلواحم ىف كاش الو هتميق هل ًامشك كلذ

 ىف رصنا قتلا - ةيئزجلا ةرظنلا نكسلو .. مالظلا اهفننكي ىتلا اهراوغأ ضعب

 هذه س « ناسن إلا » وه هيلإ ىدتم” ىذلا ءزملا نأ رابتعا ىلع تقولا تاذ

 ذإ ؛ ةيناس إلا سفنال رطخ ءىطاخ ريوصت ىلإ ديورفب تدأ ةيئزجلا ةرظنلا
 ناسنإلا » وه س نطابلا لقعلا وأ  روعشاللا نأ ساسأ ىلع اهر وص

 ! ةقيقلأ ىلإ ببسب تعال روم ناسنإ وه ىعاولا لقملا نأو .. « قتيقملا

 ناسنإ ! هنایک ج راخو هسفن جراخ نم «قیقلا ناسنإلا » ىلع ضورفم ناسنإ

 نم  ةيجراللا ىوقلا وأ ممتجملا اہضرفي ىلا تب اوكلاو عناوملا هيف لثمتت

 ! ناس الل قيقا نايكلا ىلع ا .. ناطلسو ةوةو ديلاقتو قالخأو نيد

 مف ف ىتش تالالتخا اهم تتبن ىتلا ةئطاملا روذبلا ىه هذه تناکو

 | ةيرشيلا ةايلأو ةيناسن إلا سفنلا

 ابكردي نأ انيف ناك« ةيململا» ةيسفنلا قئاقللا نم ةلمج ديورف لفغأ دقف
 : ناسن الل ةيئزج لا ةرظنلا ىلع بيعمل ا رارصإلا اذه الو امءاسح لمسيو

 نطابلا لقملاكةيناسن إلا سضنلا ةينب نم ءزج ىعاولا لقعلا نأ الوأ لفغأ

 نادلا الف . جراللا نم الع ًاضورفم سیلو املایک لخاد یف دوجوم . ءاوس
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 نم هريغ الو « ناطلسو ةوق نم كعب اع ممتجلا الو « ديلاقنلاو قالخألاو

 امیہ یف نکی م ًاتیش سننلا یف یئ ىشنت» نأ كاع ةيونعلا وأ ةيداملا لماوما

 اذه « لکشن » نا ىوقلاو لماوعلا هذه هكلم دق ام ةباغو ! ايق نم

 ةرطنلا ف ًادوجوم نكي ملام ءاشنإ هئشنت ال امنكلو « لعنلاب دوجوملا ءىثلا

 . لبق نم

 لخاد نم ةعبان قئاقح اهاك هل عوضحلاو هيلإليملاو ممتجلا نأ ًاينا' لفغأو

 ىه نيرخآلاب عانجالا ىف ةبغراف 1 اهجراخ نم اهللع ةضورفم تسيلو سنا
 ضع = ًانایحأ س یسضپ ناسإلا لمت یتلا یھو « عتجلا “یٹنت یتا
 ةدوجوم ةيرطف ةبغر ىهو . متم ىف دوجولا لبس ف ةيدرفلا هناذلمو هنابغر

  طغضلا د رجع ءاشن | امتشنت نأ ضرألا ف ةوق كلم الو « سلا لخاد ىف

 نوكسي ىعاولا غلا نأ ضرف ىلع هنرف مث نمو . لعنلاب ةدوجوم نكست م وا
 ءزج نم ةيامنلا یف عی هن فس السم ريغ أ وهو جراما عمتجلا طغض نم

 ! نرخآلا عامتجالا ىف ةبغرلا وه « سفنلا لخاد یف یرطف

 "یشنت تلا ! امسي اکتٹ بارکلا یتح وأ - منوم ا نأ الا لنغأو

 نم هيلع ةضورفم ناساإلا نایک نع جراح زج تسل ايلملا قلا
 سفللا ىف ىرطنلا دادعتسالا دوجو الواف . رهقلاو طغضلاب جراما

 » ىرخأ ةبج نم اساسا ىلع ايلا مقل ءاشلإو « ةهج نم مناوملا هذه لبقتل

 ءايلعلا تاذلاو « تاذلا ىأ ةبعارلا سائلا نأ س كش نود س ديورف رق )١(

super 0املا ىلع رصأ هلكلو . الم ءزجك سفللا ى لاتدوجوم ع0 &  

 ايرطف ادوجو سفللا ىف دووم ءىدإ فرعي مو | ةيجراملا لماوملا طفش نم لاشي
 : هباثك مجار ! ةيعاو ريغ ىهو س اسلإلا ةكعلا ةوقلا ىم ىلا 11 ىلفسلا تالا الإ

( The Ego & the Id ) 
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 نم سيل هنأل « ىنطو دتشا امهم « ةنبلا اماشنإ ىلإ ىجراللا طغضلا ىدأ ال
 ! لبق نم هل دوجو ال ًاتبش شن نأ هتقاط ىف الو طغضلا ةميبط

 نأ اشصالخ « ةيناسنإلا سفنلل ةرورم ةروص ديورف ىطعأ انه نمو
 ليدمت لك نأو « ةتحبلا ةيميهلا ةقاطلا وه « ناسن الل قتيقلا نايكلا »
 «! قيقا » نايكلا اذه فالخاد سيل « بيدهم وأ ليكشت وأ ةفاطلا هذه

 مطعم الإ امه م ال ةينأودع ىوق ندا نم جراما نم هيلع ضورفم وه ا]و
 ! « ناسن الل ىقيقملا نايكلا »

 < ىرشبلا نايكلاىف ىسنجلا عفادلا قمع ديورف فشك ن يح ىرخأ ةرمو
 نأ انيق « كش الو ويح ًاتشك اذه ناک« اهدادتماو هفارطأ بعشتو

 رص ىلا ةيئزجلا ةرظنلا ىلع هرارصإ الول ء ةيرشبلا سفنلا راوغأب لع انديزي
 . راونألا هيلع طلست ىذلا ءزجلاب « ىاسنإلا لكلا » ريسفت ىلع

 ساسأ ىلع ناسنإلا ريسفت نم ةقباسلا ةلحرملا ىف هلعف اهب فتکي رف

 ضورفم هنأ ةجحب « هنايك ى ف « یاس | د رصنع لک ءاصقإو « تحب یلاویح
 نأ كلذ ىلع داز لب ! قيقا هنایک یف الیصأ سیلو « هسفن جراخ نم هيلع
 ناویلاکی تح هکرای لف « اخراص سنج اول یناویلا نایکلا انه یطعأ
 « ىرجلا ةزلب ىرجيو « برشلا ةئاب برشيو « لكلا ةنلب لک أي قيقا
 هلعج امو . . سنجلا ةزاب ىسجلا هطاشن ىدۇي مث .. عارسصلا عفادب عراصيو

 لإ ةفاضإلاب . . سنجلا ةئاب كلذ لك « عراصيو كرحتيو برشيو لك أي
 ةزاب مضري لفطلا راصف 1! ىسنج طاشن هنأ ىلع فراعتملا ىسنجلا طاشنلا
 رنآ ىلإ . . ىساج عفادب همأ وح سحيو « ةيسنج ةزلب زربتيو لوبتيو ء ةيسنج
 . ليلد هيلع موقي ال ىنلا سادلا طلللا اذه
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 ةعبانلا ةفرحنملا ةث وللا هذه رابغ ىف ىاثلاو لوألا نافقشكلا عاض مث نمو

 ةلماكملا ةرظنلا لظ ىف  نيريدج اناك دقو « ةئطاللا ةيئ رجلا ةرظنلا نم

 ةيئزل ا هترظنب ديورف هيلإلصو امم قدصأو بيطأ ارام" ايي نأ - ناسن ال
 ! « ناسن الل قفينملا نايكلا » ثبوات ىلع رصت ىلا ةرستلا

 ههرشو امهذاتسأ فارحا فيفخ نالواحب حوبو رادأ هاذيمات حار نیحو

 لاقف « سلا ةدعاق ريغ ةيئاس إلا ةايحال ىرخأ « ةدعاق » عضون « ىس ا

 ءازإ ةنيم ةيحان ىف قوفتلاب هروعش وه درفلل ىويملا مفادلا نإ رادأ
 . . ضيرعنلا ةلواعو صقنلاب روعشلا وه مفادلا اذه نإ جوي لاقو « ةعاجلا

 نأب ةنيف « ةيناسنإلا سفنلا ىف ةيئزج ةقيفح ىلع هعبصأ عضي امهالك ناك
 تعاض نيتقيقلا الك ن كلو « ةديعبلا اهراوغأ ىع ءوضلا ضعب ءاقلإ ف ديفت

 ةريغصلا ةيزإلا هذه اباك« سفنلا » ريسفت ىع ارصأ اممنأل « اباك أ تؤت لو

 ! سمألا ةقيقح ىف ايش اهدحو رسلت ال ىلا

 تناك. . لمعمل ا ىف ةيناسن إل أ سننلا عضت ةيبيرجشلا ةسردملا ثحار نيحو

 هذه تدسضأ انكلو . ةعفانلا ةيئرلا قئاقللا ضعب ىلإ كش الو لصت

 « تايئزلا هذ املك سفنلا ريسضت ىلع رارصإلاب امنميق تبهذأو قئاقملا

 «تایگزج اہنأل دقعملا ئاسن إلا لكلا ريسفت نع ةزجاع طقف تسيل ابنا نیح یف

 نأ بيس « ةيناسنإلا سلا ريس نع ميج تاي رجلا دب أ كلك ىه لب

 « ىدسج ا » اناج الإ سفنلا نم ذخأت نأ ميطتسا ال امناذ ةببيرجنلا ةغيرطلا

 اربع ةزجاع فقتو « ساولاب هكردنو ةيداملا سيافلاب هسيقت نأ عيطنسا ىنلا

 ! ساولاو تاللا ةرئاد ى عقب ال سننلا یف ءیش یأ ىلإ لوصولا نع مات

 دقف ١ ناسن إلا سفن ىف لعألا نايكلا لك نع ةقيقللا ىف ةزجاع فقت مث نمو
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 رعاشم ىف ددغلا ريو الا « طاشنلا »وا » بمتلا » سبقت نأ عيطتسا

 لدملاو 3 ناسن إلا ساسحإ سيقت فيكن كلو « ةيسفنلا هتلاحو ناسنإلا

 م قيلطلا ىحورلا هطاشنو ىركفلا هعادبإ سقت فو « لاج لاو

 نم ةعوم هنأ ىلع تااسإلا رست ةيكراسلا ةسردملا تحار نيحو

 اميمنت ىلا ءه»قنا0104 ۴٠!ه×هو ةكعنملا ةيطرشلا لمفلا دودرو « تاداملا

 ..رثؤملأ فالتخاب الإ ضعب نع امضعب فلتخب ال ىقلاو « ( امنت ال وأ) ةثيبلا

 <« « ناويلأا » رسفت تناك ام ردقب « ناسنإلا » رسفت ةقيفلأ ف نكت

 ىلإ هلك كوالا درتف « ناويلا كولس نم هروصتت ام ىلع ناسن إلا لیح مث

 دودرو لاعفألا ىلإ « للا « درتو « ( ةيدسج ىأ ) « ةيچ ولوبسف » بابسُا

 كلذب ناسنإلا « ةحاسم » قيضتو . . تحبلا ىسحلا مباطلا تاذ لاعفألا

 ..ةعيفر رعاشمالو ايلع مق الو لثمالو ةدارإ الو ركف الف « ةيرزم ةجرد ىلإ

 ! قاطن قيضأ ىفو ةيسحلا ةيناويملا ىه امنإو

 ةايلاأ امف ا س اہک ايلا هبشت ةيكيناكيملا ةسردملا تحار نبحو

 هطاشن رسفت ىذلاو ء ةلالا تارورضب موكهملا « ىلالا زاهلاب - ةيناسنإلا

 ناسنإلا ديرجتب ىنتكت نكت ل . . ءايميكلاو ةعيبطلا نيناوق هلك

 . قاطناا ةدودحم ةيناويح ةروص ىلإ هدر ىتح ىنتكت الو « هتيناسإ نم

 کش الآ درج حسبصي نأ وه . . لفسأ كرد ىلإ هب طب تناك امإ

 ةيناسنإ س ةبجوم ةدارإ لك لاحلا ةعيبطب هنع ىفتنتو . . ةلآلا تارورض

 ةقيلط ةفرفر لك <« عشبأ ةروصب « هنع ىنتنتو - 1 ةيناويح ىتح وأ

 ةيداملاو ةيحورلاو ةيركفلا هتامظنت لك حبصت اك ١ ليبل روعش لكو

 اليصفت ثك أ نيبيرجتلا نع لصف « مالسإلاو ةيداملا نيب ناسلإلا » باتك ىف (۱)

 . دارأ نمل
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 لحنلا ةيلخ ىف ةزيرفلا تامظنت نم ىتح ىلدأ « ةيعامجالاو ةيداصتقالاو

 . .ءاسرللا ءامصلا . . ىربكلا ةلآلا نم ءازجأ تراص دقف « لفلا تب وأ

 ! تارورضلاب ةموكسملا

 بيمملا طاطا اذه ىف ةيبرغلا سفنلا لع سرادم مظعم ترج اذکھو

 ىذلا ءزإاب ىئاساإلا لكلا رسفت نأ ىلع اهرارصإو ةيئزإلا امت رظن ببسي

 « ناس الل ةروزم ةهوشم ةروص ءاطعإ دنع اهؤطخ فقي الف < هيلإ ىدتهم

 . حيحصلا امناكم ىف ةيئزمإلا قئاةللا نم ةدافتسالا ةصرف تكلذك ميضت لب

 داصتقالا ف تايرظن ةيئزجلا ةرظنلا هذه ساسأ ىلع اشن نبح ًاطالا ديزبو

 سألا ىمتيو . . باقعلاو ةيرجلاو « كولسلاو قالخألاو « عانجالاو

 قبطملا انلہج بیس ناسنإلا ریمدت ىلإ - لیراک سیسکلا لاق اک —

 ! ناس إلا ةقيقحب
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  ءانشتسا الب  ةيبرغلا سرادملا لك هيف عقت اثلاث طخ كانه نأ لم

 ! هللا نع لزرع ةيناسإلا ةايلاو ةيناسن إلا سفنلا ةسارد وه

 ! نامزلا نم انور غلبت ةليوط . . ةصفق نييب رغلا ةايح ىف هل أطللا اذهو

 الم دمتسي و « برغلا امسدقي ىتلا [ ةعيدقلا ةينان ويلا ] «ةينيليملا» ةايلاف

 روضي « صاح مبا ثاذ ةينلو ةايح تناك « ةضهنلا رصع دلم هميهافم

 ىثحو عارص .. رغب ال عارصو ماد ماصخ ةقالع ةمالاو رشبلا نيب ةفالعلا

 ةنيعم ةلالد اذ انول روصت ةريمشلا سويليمورب ةروطسأو . نايحألا ضعب ىف

 : عارصلا كلذ نم

 قلخ یف همدختسب سویز هللا ناک یروطسا ناک سویٹیمورېف »
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 رانلا ىف قرسف « رشبلا وحب فطملاب سحأ دقو . نيطلاو ءاملا نم سالا

 لسالسلاب هديق نأب كلذ ىلع سوز هبقاعف . مف اهاطعأو ءامسلا نم ةسدقملا

 دیکسلا ددجتتو راپا لوط هدیک یعرب رسا هب لگو ثیح زاقوقلا لابج یف

 رانلا دوجو نم سويز مقتني کلو . راہنلا یف هباذع ددجتیل « ليللا ءانثأ ىف

 ىلع ىنا نئاك لوأ - « ارودناپ » ملإ لسرأ رشبلا ىديأ نيب ةسدقملا

 سنجلا مديل رورشلا عاونأ ةفاك ىلع لمتشي قودنصاممو - ضرألا هجو

 اہم لبقتو - سویٹیمورپ وخا - سویئیمیپإ اہجوزت املف 1۱ یرشبلا

 ! ! ضرألا هجو تأالمو رورشلا ترثتناف قودنصلا حتف « | هلإلا » ةيده

 «ةفرعملا » ران « ةسدقملا انلا ! هلاو رشيلا نيب ةقالعلا ةعيبط كلت »

 نوكلا رارسأ اوفرعيل « ةملآلا نم اباصتغاو ةقرس رشبلا اهملع ىلوتسا دق

 درفنتل « فنعو ةيشحو ىف مهم مقتنت ةآلاو | ةملآ اوحبصيو « ةايملاو

 . « . , . 1 ناطلسلاب مهنود درفتتو « ةوقلاب اهدحو

 «ةينيليها» تفتخاف « ىطسولا نورقلا ف ةيحيسملا فابروأ تلخد دقلو

 نأ تثبلام « ةيحيسملا نم ةقيقر ةرشق تحت اتقؤم “« ةيتسنليملا » وأ

 سفنب «ةلماك ةيدقلا امنينلو ىلإ ابروأ تداعف « ةضهللا رصع ىف تحازلا

 ةدولاب هوحن سعت ام رثك أ ( ةآلا) هللا عم عارصلاب رعشت ىتلا حورلا

 . ءاجرلاو علطنلاو

 اع سانلا فارصنا لبق س تناك ةسنكلا نأ اءوس صألا دازو

 مهتحارو مهنمأ ف سانلا ددي مشب لوغ ىلإ تلوحت دق ريخألا اهرصع ىف

 . م٣ س ١+ ص « یالسإالا نفلا م » بات نم (۱)

 . ةرخأحملا ةيلانويلا ()
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 مباع ضرفي اك ةقهرلا روشملا مهيلع ضرفي . . هتاذ ىلاسنإلا مهنايكو

 ضرفي - ةماطلا تناك كلتو  اريخأو . . نيلا لاجرا لذملا عوضللا

 ملا تبثأ امف ۲ ءامسلا ةلك انآ ماب « ةنيزم « ةيماع » تاموامم مهيلع

 ةمهب مهبذعتو ءاملعلا قرت ةسنكلا تحار اهداسف ىيرجتلاو ىرظنلا

 ! نيدلا نم قورا

  كلذك یعواللا فو س ىرغلا كلا ف تدجوأ ةعمتحملماوعلا هذه

 نع دعبلا ف ةمو# ةبغرو . هلاحبس س هللا نم اروقنو نیدلا نم ارون

 «۱١ ناسنإلا » نوئشب قلعن لاج لک یف هللا رک ذ
 «ابكرحمو اهلاح هللاب ةلوصوم طق ةيناسنإلا سفنلا سردت ال مث نمو

 ! ٽاقاط نم امف ام عدومو

 سلو . . ةئلتخلا رثأتلا تالا ىف ةيناسإلا سفنلا « ءاماملا » سرديو

 ! ناسنإلا ةايح ىف ةيهإلا ةدارإلا ريثأت اعيمج انب نم

 . . ىداملاو ىيبلاو ىانملاو فارغا ريثأتلا تحت ناسن إلا سردي ةرف

 . . ىداصثقالا .ريثأتلا تحت سردي ةرمو

 . . ىعانجالا ريثأتلا تحت سردي ةرمو

 ‹ ءیشلکر یصم ررفپ یذلا هللا ردقب ارثأتم ةدحاو ةرم سردي ال هنكلو

 نم درف ناك لکو « هعومم ىف ناسإلا ! ناسإلا ريصم كلذ فام

 . ناس إلا ینہ

 . . ءاطخأ ةلمج لب « شحاف ًأطخ كلذ نم ًاشنيو

 ةيرشبلا سننلا هجون امباسح نم لففت اا تايرظنلاو بهاذملا هدف

 نیناوقو « اک اہتایح تان وکم هنم اھدادمتساو « اہلاخ لإ ایرطف اہجوت
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 لم ا . . تاقاطلا هذه یدمو « اہناقاطو « اکر تالو « اہک رح

 . هلك رشبلا خرا ىف ةحساحو ةيرهوج طوطخ سر ىف ةيوامسلا تانايدلا ريثأت

 « رشابملا » هللا ردقب ناسنإلا رثأت ىه « ةينوك» ةةبقح لمت كلذ قوفو

 ىداملاو یفارنجلا ریثأتلا نأ لفغت اک <« اہلکشیو هلایح ثادحأ ریس یذلا

 ائیش تسیلو < هللا رد راطإ ابك یم < لإ . . یعاتجالاو یداصنقالاو

 ! هللا ةدارإ نع القتسم

 - ةيخراتلا هبابسأ زاجإ ىف انحرش ىذلا - ديعتملا لافغإلا انهو

 مسرب ةراتف . ناسن الل » ةموسرملا ةروصلا ىف اشيوشتو اميوشت ثدح

 سيلو ] ! نوكلا اذه ىف هلإلا وه هاكر « هدحو نوكلا اذه ف موق هلاک

 « هن وئش نم نأش لک یف هقلاخ نم دادمتسالاب م وقي اعإ وهف « ةيملع ةقيقح اذه

 : ةموعزملا ةملآلا كلتل ادبع مسرب ةراتو [ هقلاخ هل اپر یتلا دودا فو

 ةراتو [ ةيقيقحملا هتميقل راغصإ كلذ ىفو | ةدالاو عاجالاو داصتقالا ةملآ

 .تايواكلاوأ . سنجلاوأ . ةىكعنملا لاعفألا وه هل كرحلا امنا مسرب

 نايكلا ةقيقل هيوشت كلذ فو ] . . اهدحو . . ةيمسجلا ةيكيناكيملاوأ
 ةفرحنلا ےهاغملا كلت سكمنت تالالا ميج ىفو « [ ناسنٍالل حادا

 ةقيقح وه هعترت ىذلا ناسإلا نوكي الو « ةموسرملا ةروصلا ىلع

 1 « ناسا إلا
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 ةلثسألا ةعومج بنجنت نأ ميطتست انأ ةيب رغلا سرادملا كلت تدظ دقلو

 هرود ام ؟ هتفيظو ام ؟ ناسنإلا ام : الاثم وأ - لصقلا اذه اهب انردص تلا

 ؟ تاقاطلا هذه دودح ام ؟ هتاقاط ام ؟ ةایلا یف
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 « ديقتت » ال كل « ابنج ةلئسألا هذه بنجتت نأ ىغبني اهنأ ثنظ وأ

 ! ةجيتنلا ىلإ لوصولا ديقب ءىشب

 قبطملا ليلا ىه - ليراك لاق اك = ةريخألا ةجيتنلا تناكف

 ابنأش نم « ةيماع » تايرظنو تاراضحو مظن ءاشنإو « ناسلإلا ةقيقحب
 ! ۲ ناس | ريم دت
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 ثحب لك قبست ةيلوأ ةرورض ىم « ناسن الل » ةلماشلا ةساردلا نإ

 ةلماشلا ةساردلا هذه ناف ىرخأ ةبج نمو . . « ةيناسن إلا سفنلا » ف ىليصفت

 لب ۽ ثحببلاو ءاصةتسالا ى اهيرح دست ناو ةيليصفتلا ةساردلا قوعت نل

 — ناسإلا مج ةلماشلا ةساردلا ريد اك « قيرطلا امه رينتس مقا ولا فان

 ن هريغ وأ باقلا ةسارد ىف قمتي نأ ديرب نل ثحبلا قيرط  الثم
 . ءاضعألا

 ةفرملا نأ - باتكلا اذه ام موقي ىتلا ةساردلا ءانثأ ىف س دجنسو

 نم تسيل « هناقاط دودحو « ةايملا ىف هرودو « هتفيظوو « ناسنإلاب ةيلوألا

 عوقولا مدعل ديحولا ناضلا ىه كاذك ا بنإ لب « بس ةيسفنلا ةسارالا مص

 ةئ نم ةياقولا اضف . برغلا ثاحبأ امف تعقو ىلا ةيجهنملا بويعلا ىف

 ىذلا قتيقلا ناسن الل لماكملا مقاولا فلاخ ةفرفتم قزم ىلإ ناسإلا

 ةةداصلا ةيقيقلا املالد تاير لا ىدؤت نأ ناضلا امفو . ضرألا ف شيعي

 قسانت ودبيف « لماكنملا نايكلا نم حيحصلا ابناكم ف عضو نيح

 تقولا یف - ضراعت نم امف ودی دق ام ینتنیو « هتقیفح یف وه اک تایئرجلا

 ىلا طباورال ةاعارم نود « امدح ىلع ةيئزج لك سردت نیح — رضایا

 فرحنملاو ىوسلا نيب زيمتلل ناضلا امفو ء ءازجألا دحوم ا نايكلا اب طبترب
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 ناكمل ةشيقملا ةروصلا روصتل كلذك نامضلا امف نأ ا . سوفنلا طامأ نم

 . ةايلا ىف هتناكمو نركلا ىف ناسإلا
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 لعجمأ : اولاق . ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىلإ ةكشالمل كبر لاق ذإو »

 : لاقف ةكئالملا ىلع مهضرع مث ابلك ءاعألا مذآ لعو . نوممت الام لعأ ىلإ

 انل لع ال ! كناحبس : الق . نيقداص نک نإ ءالؤه ءاعأب یلوئینا

 الف . ممماعسأب مهين مدا اي : لاق . مكمل ململا تنأ كنإ | انتملعام الإ

 معاد « ضرألاو تاواسلا بيغ عا ىلإ کل لقآ ما : لاق مهناعأب مأبنا

 اودجسف مدال اودجسأ ةكشالملل الق ذإو ٩ نومتکن مک امو نودبت ام

 تنأ نكسا مدآ ای : اناقو . نیرفاکلا نم ناکو « رکتساو یبا سیلبإ الإ
 ان ركتف ةرجشلا هذه ابرقت الو « اتش ثيح ًادغر امم الكو « ةنملا كجوزو

 ارطبها انلقو . هيف اناك امم امهجرخأف < امنع ناطيشلا اهزأف . نيلاظلا نم

 مدا قلتف . نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ىف كلو . ودع ضعبل کعب

 هً اهم اوطبها : انلق . محرلا باوتلا وه هنإ « هيلع باتف تالک هبر نم
 . نون زی م الو مباع فوخ الف یاده عبت نف ٤ یه ینم کنيا امف

 . نودلاخ امف م رانلا باعصأ كثلوأ انتاياب اورفك نیذلاو

 ٠۰ نآرقلا یف تدرو اک ٩ ناسنإلا » ةصق هذه

 هذه ةيوبرتلاو ةيننلا تاماحيإلا نع انثدحم "لاجلا اذه ريغ ىفو

 [ ٠+ س +۰ ]ةرقبلاةروس (1)
 . «فالس الا نفلا جهنم » باثكو « ةيمالسإالا ةيبرتلا جنم » باتك ىف (۲)

۸ 



 قلخ میتدېشا ام د : قلخ ام هدحو ماعلا ناس إلا قلاخ امور ىا ةصقلا

 صأب انثدحي نأ ىلع هدحو رداقلا « سفن قلخ الو ضرألاو تاوامسلا

 . ناس إلا یب نم دحأ هدېشی ( ىذلا بيغلا

 نأش ىف امنالالدب اہم یزتجن ةيسغنلا ةساردلا لاحم ىف انه اننكلو

 ؟ ةايللأ ىف هرودام ؟ هتعيظو ام ؟ ناسن إلا ام : لصنلا اذه ام انمدق ىلا ةلثسألا

 ؟ تاتاطملا هذه دودح امو هناقاط ام

 ةلثسألا هذه نع ةلءاكلا ةباجإلا س اهزاجإ لع س تايآلا هذه ىفو

 «ةيناسإلا سلا » تالیصفت یف لوخدلا لبق اہہاوج ددحت نأ یٹبنپ یتلا

 . ةنلتخلا امان وكمو

 .«ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىلإ » : ضرألا ىف هللا ةنيلخ هلإ ؟ ناسنإلا ام

 . ثا ءاعإ تاذ ةمخض ةلك ةفالللا ةلكو

 ةيمهأ وذ ردقلا مظع نئاك ىاسنإلا نئاكسلا اذه نأ امتاءاحعإ لوأف

 . ةايلأ ىف ةزراب

 ! هللا . . ةفيلخ وهف

 , نوكلا ىوق لك ىلع رطيسملا عدبملا قالا ةفيلخ

 هتفاللل ىنعم الف الإو . ةفالللا ثاودأب ًدوزم نوكي نأ ةفيلخلل دب الو

 . ةميقالو

 وه اف الإو . ةئالللا هحنم نم س هيف نوكي نأ كلذك دب الو

 . ةفيلخ هل نوكي نأ قحتسم

 ]» | فكلا ةروس )۱(

 اکا



 نم هریغ رود نم رطخأو ربک أ ةايلا یف هرود نرکی نأ دب الو

 . تااکلا ةيقب نود ةفاللعاپ هدحو هدارفاا ینعم داف الإو . تاكا

 تالفإلا كلم ال اننأ الإ « ةتحبلا ةيسفنلا ةساردلا مزتلن انه اننأ غرو

 ةلك ىف ةنماكلا اهلك ت اءاحيإلا هذہف . ىه آرقلا صنلل « ىنفلا » ريثأتلا نم

 . عرصلا لماكسلا اه وادم اطيل ًازاربإ صنلا اهزريي ةفالملا

 هب هناحبس هللا ىلوتیو . ضرألاو تاوامسلا هب لفتح قواخلا اذېف

 نوعجاريو . نوزتميو بنل نوعزقي ةكفالملاو ء ىلعألا اللا لع همدقم نالعإ

 مو« هفالختساو نان إلا قاخ ةكح نع ةفرعملا نم ًاديزم نوبلطيو ٤ مېر

 نواشيو . مرمأ ام هللا نوصعي ال » : طق رمأ ىف هنومجارب ال نیذلا

 زاريإ ىف ةدايز « ناسنإلا قاخ ةزجعل ةكلئالملا دجسي ¢ نورمۇي ام

 . تازجعملا نيب ةرجعملا هذه درفتل ًاديكو نو « هتيم

 اذه رود نأ - نآرقلا نم ىرخأ نک امُأ یو انه س تایآلا نیبت مث

 راكتبالاو ءاشن إلا اهانعم اف هللا نع ةفالللاف . امترامع وه ضرألا ىف ناس إلا

 ةفيلخلل هئم ةسبق ىطعأ ىذلا « هللا لمع نم ابلكو . رييغتلاوليدبتلاو ريمعتلاو
 . تايناکمإلاب كلذك هدوزو « اف هفلختسا ینلا

 «... مآ لعو» . , املا ىه . . ةفرعلا ىه ىربكسلا ةيناكمإلاو

 . ةكشاللا ىلع ىتح اهب درفتپ . ناس إلا اہ درفتی یتلا ایازملا یدحإ یو
 ةداهش » ةباث نوكيو « ةكثاللا هنع زجعي لعلاو ةفرعملا ىف رودب موقي وهف

 )١( ةروس التحرى]١ [ .

+ 



 هلل نودجسيو ةكمالملا اهب ”رقيف . ناس الل هللا ابحنعإ ىتلا « قاقحتسالا

 ةفرعمل ا ةقاط اهزربأ نمو . . ناسن الل ةحونمملا ةمخضلا تاقاطلا نكلو
 تاوامسلا ىف ام کل رخسو » : ضرألاو تاوامسلا اپ هل هللا رخسپ یتا
 ىه هنايك ىف ةليصأ فعض ةطقن نم هعنمت ال . . « “”هنم اعيمج ضرألا ف امو

 ربطاتقلاو نىنىلاو ءاسنلا نم تاوہشلا بح ساللل نیز :DP تاوشلل هح

 ةايلا عاتم كلذ . ثرحملاو مامن ًالاو ةموسملا ليملاو ةضفلاو بحذلانم ةرطنقما

 . هيلإ ةبسنلاب ةوبش تحبصأ امنع ىه ىلا « ةرجشلا » بإ . "اينالا
 هذه نع ليصفت ىأ ىف لخدل نأ -ةيسفنلا ةساردلا ددصب — انه انيمي الو

 انآ طقف انينعي اإ . لا . . ابلاكم نيأو ؟ اب دوصقملا امو ؟ ىهام : ةرجشلا
 له س هل ةحونمملا تاقاطلا نيب نم ىهو — ةطباضلا هتدارإل برج تناك

 ةطقن ودبت ةبرجنلا هذه ىفو . عيطتست ال مأ « ةوهشلا » ىلع عنتمبت نأ ميطنست

 ىوقت الو « ةلاح لكى ف دمصي ال وهف ! درفتملا ناس إلا اذه نايك ىف فعضلا

 هل دج ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو » : ةمواقملا ىلع ةطباضلا هندارإ
 « ازم

 . اهم مايق ال ةلز ىه الو . ايدبأ افعض سيل هنكلو

 مذآ قلتف «D :هقلاخ لإ هجو مفر ناب ۰ هتلز نه قی نأ اد کا وهف

 . « هيلع باتف تاک هبر نم

 . تاومشلا مامأ فعضلل ةضرع وهف . هنايح مق نم ةيسيئر ةميق كلو

 )١( لارمع لآ ةروس (۲) [۱۳] ةيئاج لا ةروس ]١٤[

 ) )۴هط ةروس ]۱١١[

۳۹ 



 . هللا ىلإ هجوتلاب فعضلا اذه نم ةقافإلا ىلع ةردقلاب دوم كلذكهنكلو

 اهرو امبمأق « اهاوس امو سفنو » : كلتو هذه لعفي نأ هترطف مص ینو

 . < هاسد نم باخ دقو . اهاکر نم حلفا دق . اهاوقتو

 .« ودع ضعبل ,Kaa اوطبها : انلق » : عارصلاىلع ةردقلاب دوله وه م

 . عارصلا ىلع ةردقو عارص كش الو كانهف ء ءادع كانه ماد امو

 . لاكشألاو روصلا ىتش ىف ةلثمتلا رشلا ىوق عم . ناطيشلا عم ءادعلاو

 تبثن نأ «ناسن إلا تاقاط ضرعتسن نحو -ًاتقؤم— انه انینع یذلانکلو

 ٤ هلایح مق نم ةيساسأ كلذك ةميق امنو . عارصلا ىلع ةردقلا هذه هل

 شەبب مضعب سائلا هللا عقد الواو » : ضرألا ىلع هرود ءادأ ىف هل ةيرورض

 . « *نيملاملا ىلع لضف وذ هللا نكلو . ضرألا تدسنل

 ضرألا ف كلو » : عات او رارقتسالا نم ًامسق ضرألا ىف هل نإ مث

 . ٩ نبح ىلإ عاتمو رقتسم

 امہ دوم .ناسن إلا ةايح یف ناتجسئر ناتمیق عاتملاو تقؤملا رارقتسالاف

 . عارصلا ىلع ةردقلاب رخألا بناجلا نم دوم وه اک« هنایک

 هللا نم ًادورم ضرألا ىف هللا نع ةفالللا ىف هرودب موقي هن اف ةياهنلا فو

 عيت نف ىده ىنم کتیئأب امف » : یلابرلا یدملا نم روتسدب « هفلخأ ینا

 هجوتلا عيطتسي نأ هترطف فو . « نون مالو مېیاع فوخ الف یاده

 هللا نع داعتبالا میطتسپ نأ هترطف یف نأ(. اده نم دادمتسالاو ء هللا لإ

 .< نودلاخ امف م رانلا باعصأ كئلوأ انتإياب اورفك ن يذلاو »: هتاياب رمكلاو

## * 

 )١( سشلا ةروس ]۷=٠١[ ) )۲ةرقبلا ةروس ]۲١٠۱[

۳۲ 



 . « ناسل الل » ةضيرعلا طوطحلا ىه كالت

 : قواخلا اذه نع ةمام ةركف ذخأت نأ عيطتسن نآلاف

 ريسفل تانئاكلا نم هريغب هقحلي هل ريسفت لكف . درفتم قواغ هنإ

 ريسفتلا وأ ىلاويللا ريسفنلاب هرسفي نم كلذ ىف ءاوس . هساسأ نم لطاب
 اهريغ وأ . ىلارونلا وأ كاللا ربسفتلاب هرسفي وأ . ىكيناكيملا

 . ريسافتلا نم

 هسنب هللا نأ هرطخ تای یلوأ .ةايللا ةرود ىف نأشلا ريطخ قواخم وهو

 هقللن دجست نأ رطللا اذه تابآ نمو . هدلوم ابن نلعب ىذلا وه هناحبس

 هتدارإ هللا لج نأو . اعيج شرألاو تارامسلا هل هللا رسي نأو . كاللا

 هللا نإ » : هلاعفأو هدوجوو ناسنإلا ةدارإ قيرط نع ةيضقم هناحبس ايلعلا

 مبضعب سانلا هللا عفد الوو » . « "م مسشئأپ ام اوریغپ یتح موقب ام ریغی ال
 یدیا ٹبسک ام رحبلاو رجلا ىف داسفلا ررظ » . « ° ضرألا تدسنل ضعىپ

 . «” سائلا

 ةدارإلا ةفاطو . ةفرعملا ةقاط اهزربأ نم . تاقاطب دوم قواخم وهو

 ةفاطو . اممايضنقمو ةفالللأ ىعم ىف ةنمضتملا ةلعافلا ةوقلا ةفاطو . ةطباضلا

 ةردقلاو . . هاده عبتتو هتالک قلتو هلا ىلإ هجوتلا ىلع ةردقلاو . عارصلا

 . عاتملاو رارقتسالا ىلع كلذك

 دملا نايسلو . تاوهثلا بح ى . فعض ةطقن ,اع لمتشم واخ وهو

 . هللا تابا رفكلاو ىدملا نايساو

 . ]۲٠١[ ةرقبلا ةروس (۲) [١١]دعرلا ةروس ()

 [؛١4]مورلا ةروس (۳)

۲ 



 ْ ىدملایمق ىلإ عافترالاىلع ةردقلا هرف . ۀج ودم ةعيبط وذ قواڅ وهو

 . ضيضحلا ىلإ طوبملا ىلع ةردقلاو

 # *%* +٭

 .. ناسن إلا ةسارد ىف ًادبن نأ عيطتسن ةماعلا ةركلا هذه نم

 ىف« ملا » هلوةي ام ضعبب من نأ نسحب ةساردلاب ًادبن نأ لبق انكلو

 . ثحبلا اذه نم هددصب نح امف ةعضاو ةلالد وذ هنأل « ناسنإلا درفت باب

 ثيدحلا املا ف ناسنإلا » هباتک ف سکه نایلوچ لوق

d «Man in the Modern Worldناسا درفت » ناونمب لصف  ¢: 

 ةبسلاب هکر قلعتپ اف (لودنبلا) راطلاک ناسنإلا یار حجرات دقل »

 تاناويلانبو هنببلصفت . هضنبليلقلاوأ ديدشلاهبابع | نيب «تاناويملا ةيقبل

 . . ًادج ةريغص ةوه رخلآ ًانيحو « ًادج ةقيحس ةوه ًانيح

 ناس إلا ربتعاو « ًايسكع حجرأتپ راطحلا أد نوراد ةرظن روپظبو 2
 ىفو . جفاسلا ساسحإلا ىلع ال للا ءوض ىلع نكلو « ىرخأ ةرم ًااويح
 بش لصو راطللا نأ الإ .. دددملا ىأرلا اذه جانت ًامام نيبقت | سالا “ىدا

 . نورادضورذل ةيقطنملا عئاننلا هنأ ادام ربظو « هحجرأتىدمىصقأ ىلإ ًانيشف
 ینعم یف ءءازآ ناف كلذلو . هريغك ناويح ( نوراد یار یف یأ ) ناسنإلاف

 تانئاكلا قابل ةبسنلاب قحتست ال « ةيناسنإلا ايلمعلا لملاو « ةيناسإلا ةايملا

 وه ءاقبلاو ساشابلا ايريتکب وأ ةطيرشلا ةدودلا ءارآ نم رثك أ اريدقت

 ةدوجوملا ةيلا تانئاكلا لكف كلذلو . ىروطتلا حاجدلل ديحولا سايقما

 نأ هب للسما نمو . ةيناسإ ةركف الإ مدقتلا ةركف تسيلو . ةميفلا ةواستم

۳ 



 تلا لحم لح دق نكلو . تاقواغلا ديس رضاحلا تقولا ىف ناسنإلا

 ..رأفلا وأ

 ءاطعإ ىف ةفلابلا ةجيتن ناويلاو ناس إلا نيب انه ةوملا رغصت مو »

 . ناسن إل أىف ةيناسن لا|تافصلا نم ليلقتلا ةجيتن ام إو« ةيناسن | تافص ناويملا

 ةفرعملا ةدايز بلاغلا ىف هببس ديدج هاجملأ بيرق دهع ذنم رهظ دقف كلذ عمو
 . ىلعلا ليلحنلا قاطن عاستاو

 ةر ناويلاو ناسنإلا نيب ةوملا مستو « ةينا حجرأتي راطملا نإ »

 ا ویح هس رابتعا بنجن ًاميطتسم ناسن إلا دعي م نورادةرظن دعبو . یرخا

 . هل لیثم ال ةریثک ت الاح یو . ًادج ًابیرغ ًااویح هسفن یر ادب هنکلو

 . مات ريغ ةيچولويبلا ةيحانلا نم ناس إلا درفت ليلح لازي الو

 ريكفتلا ىلع هتردق ء ًاحوضو اهمظعأو ةذفلا ناسلإلا صاوخ ىلوأو »
 همادختسا :لقف « ةيعوضوم تارابع مادختسالضفت تنك اذإو « یر وصتلا

 .. حضاولا مالكا

 اما ناکو ؛ةریثک اتن ناس إلا ف ةيساسألا ةيصايللا هدم ناك د قلو»

 ..ةديازعملا ديلاقتلا وم

 هرهاظم مأ نم - تئش اذإ وأ - ديلاقتلا ديازت حأاتن مأ نمو »

 .. تالآو ددع نم هدل امف نیس نم ناسن لا هب موقب ام ةيقيقحلا

 ةدايساا زكرم ناس الل تأيه ىتلا صاوملا ىم ددعلاو ديلاقتلا نإو »

 ةيصاخ رضاحملا تقولا ىف ةيچولويبلا ةدايسلا هذهو . ةيلسا تانئاكلا نيب

 «روطت لب « بس ناس إلا راكي و .. ةذفلا ناس للا صاوخ نم ىرخأ
 . ةايملأ ىف هلبس عونت نم دازو « هذوفن دمو
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 دیسک هيلع هب ممن ال لئام زكرم یف ناسنإلا ةایملا اع عضي انکو »

 ضعب ةماه قورفو < قورف كانه كلذ مو . نايدألا لوقت اك « تاقولخملا

 تاناويملا قلخ ل ةيجولويبلا رظنلا ةهجو نه . ةماعلا انتيرظنل ةبسنلاب ءىثلا

 صلختلا نم هتنكم ةروصب روطت ناسنإلا نكلو « ناسنإلا ةمدلل ىرخألا

 نمو « سانئتسالب یرخأ عاونأ دابمتسا نمو «ةسفانملا عاونالا ضعب نم

 ةركلا نم سيلا ءازجأ مظعم ىف ةيچولويبلاو ةيعيبطلا لاوحألا ليدعت

 ام ريثك ف وأ اايصافت ىف ةحيعص ةيئيدلا رظنلا ةبجو نكت ملو .ةيضرألا

 .نینم یچولویچ ساس امه ناک ن کلو . هتنمضت
 ناسن إلا صاوخ نم ريثك ىلإ ددنلاو ديلاقتلاو مالكلا ىدأ دقلو »

 . فورعم حضاو اممظءمو . ىرخألا تاقواغلا نب اه ليثم ال ىتلا « ىرخألا

 ةفورعم ا ريغ صا وللا نع ثدحنلانم ىهتت أىتح امه ضرعتلا مدع ىرأ كاذلو

 .ةصلاملا ةيچولويبلا هنافصىف ديرف - عونك ىرشبلا ساما نأل « اريك

 «ناویحلا مع رظن ةهجو نم ءاوس « قحتستام ةبانملا نم تافصلا كلت قلت لو

 . عاتجالا اع رظن ةهجو نم وأ

 ةيفارلا تاناويملا نيب هل ليثم ال ناسنإلا ناف ًاريخأو . . . . . «

 ى رطيس٠ ىح نثاكك ةيرهولا ناسإلا ةيصاخ نإو . . . »
 8 ىونعملا ريكفتلا

 داكي و همام تملا یرپ وهو ! هللا دوجوپ رتی ال « دحام )ام یلسکم نایلوچ (۱)

 .نيبألا ححضا ولا قلا هط ردي اع سوكسالا لواحيف مالاب ةرعلا هدخأت نكساو « هب ماسي

 ! نيتم ىجولويچ ساس امه ةيئيدلا رظنلا ةبجو نأب رةي نأ لاح ىأ ىلع نکی نکناو

 ! نيدلا قثاتحب فارتعالا ىف یدملا اذه نم دمبأ ىلإ بهذي نأ دحل م لر نم رظتنپ اف
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 ىف ناويملاو ناسلإلا نب قرفلا نأ انلاب نع بزعي الأ بجي . . . »
 . ةداع نظي ام ريثكب مظعأ لقملا

 اهاسانتي -ةيجواكيس- ىرخأ حانت ةنورملا ىف ةدايزلا ذمو . . . »

 ةنورملا هذه تدأ دقو . اضعب ىف ًاضيأ ديرف ناسنإلاو . ةيلقملا ةنسلفلا لاجر

 ضرعتي نا دبال ىذلا ديحولا ىلا نئاكلا وه ناسن إلا نأ ةقبقح ىلإ الثم
 . ىسضنلا عارصلا

 ةرهاظل ةضرامتملا لمعلا قرط نب عازللا منم نأ ةقيقللا فو . . . »

 ىرشبلا لقملا ةيصاخ الإ تسيل ىهو « ةيچولويب ةعفنم تاذو « دج ةماع
 . عازللا اذه نم صاختلا نم ناسنإلا نكم ىذلا

 « ةدبدج تاديقعت دج ىلاسنإلا ىوتسملا ىلإ لصن امدنعو . . . »

 . . . ةزريرغلا ةدش ىلع بلغتلا انبأر ك ناسنإلا صئاصخ م نأل

 امنيست نكم لاو - ناس إلا ام زاتما تلا صاوملا هذهو . . . »

 صاوملا نم رثك أ وأ ةصاخ نم ًاشنت — ةيجولويب اهنم راك أ ةبسفن
 : ةثالا ثالثلا

 .ماعلاو صاحلا ريكضتلا ىلع هتردق : ىلوألا

 كواسلاو لقعلا ماسقلا سكمب ةبلقعلا هتايلممل بسلا ديح وتلا : ةيناثلا

 . ناوی ا دنع

 . امفاقلو اهديلاقتب ام لك كسمنو ( ةينيدلا ةعاجلا ) ةسيئكلاو
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 یف . طاشنلا هجوأ ضعب یمحت نأ انه یئکی ال نکلو 7

 . ةيلصألا هصاومل ةيوناث حأتن هصاوخو ناس إلا طاشن هجوأ مظعم نإ ةقيقملا

 . ةيجولويبلا ةيحانلا نم ةذف امام ىهف كلذلو

 ةحالفو رجأب لبملاو ملعتلاو ةمظنملا باملألاو بطاخنلا نإ مث »

 ناسن الل طاشن داجيإ ىه عقاولا ىف ةبوعصلاو ( ةيلصألا هصئاصلل ) ةيوناث أنت

 مونلاو لك ألا لثم ةيجولويبلا ةساسالا تافصلا نإ لب . اديرف نوكي ال

 . ةديرفلا تانسعلا لكب ناسنإلا ايز ىسنجلا طالتخالاو

 . دب لغتست ( ىرخأ ةيونا جانت ناسنإلا درفتل نوكي دقو »

 . < نآلا نظن ام رثك أ هلاوحأ ىف ًادیرف ناسا إلا نوکی دق كلذبو
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 ! لاب نمؤي ال دحيم لجر مف نم « معلا » ةلك كلت

 س للا . هلا باتك اهركذي ىلا قئاقلاب بيجعلا رارقإلا اف حضتيو

 ةقبقلا قو . ناسن إلا درفتل ةديدج ناعم نع فشكي - موي دعب نم اموی

 . ناسلإلا نع نيدلا اهررق ىتلا ىربكلا

 جهنم ىف نبعم ىنعمل ءىشلا ضعب ةليوطلا تانفطتقملا هذه اندروأ دقو

 . هحيضول دير ثحببلا

 ةقرذثم تافطتقم . رعتام ململ دبع روتكدلا ةهجارمو باطخ نس ةجرا )١(

 . ۳۹ ص = إ١ ص نم
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 ىلعلا ثحبلا ذخأي نأ منع ال ام رارقإلاو .. هللا ةلك ىه« ةقيقللا » نإ

 هللا رأل ةباجتسالا وه ةقيفلا نع فشكال ىلعلا ثحبلا نإ لب . هارجب

 . نينقومال تايآ ضرألا فو » : ءىش لك ىف تايآلا نع اوشتفي نأ ساناا

 قالا یف انتایآ مہہرنس » . ° « ؟ نورصبت الأ . . > یو

 لمعلا قئاقح ةيلكسلا نيدلا ةقيقح نلت ةياهلا ىو . . « مسضنأ فو
 . ةايحلا جهنم كاذب مقتسيو ةيليصنتلا
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 ىضمن نأ عيطتس « ناسلإلا » نع ةماع ةركف انفرع دقو نآلاو

 تايئرجلا راغ ىف قيرطلا لضن نل اننأ نينئمطم ىليصفتلا ثحبلا ىف

 . ٽاليصنتلاو

 همزات نلو . ثحبلا ىف ثحابلا ةيرح ديقت نل ةماعلا ةركفلا هذه نإ

 الف ليصألا جهنلاب ةوطخ لكى ف طف هركذتس امنكلو . نيعم طخ كواسب

 . قبرطلا نع لضب

 ایچ ولویب هريس ءیطخ نلف « درفنم نئاکن اس إلا نا الثم رک ذنپ نیغ

 نم حنجو "ةدقلا ةينيورادلا تحنج اك یلاویملا ریسنتلاب ایج ولکیس وأ

 )١( تإیراذلا ةروس ]  ۲۰-۲٠؟[
 . ]+[ تلصف ةر وس )۲(

 ناويملا نيام زرت قلا ٥١ 0و: ہذوص ةثيدملا ةبليورادلا نم اه ازم (۳)

 تافطعتملا هنم انفطتقا ىذلا ىلسكم نايلوچ اماماع نم یاو « فالح نم ناسلٍالاو
 . لصللا اله ف
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 ناسن إلا بيكرن یف ةحتاولا درفتلا رهاظم نع هنيع یمعت ناو « دیورف اہٌتارو
 . هاوه ىلع ًائيعم اريسفت فستعيل ىضنلاو ىچولویبلا

 ءىطخب ناف هبناوجو هلاقاط ددعتو ىلاسنإلا قفألا ةمس ركدتي نبحو

 موو « قوفتلاب رادأو « سنج اب ديورف هرسف اک « درفم دحاو لماع هریسضتب

 ةداملا ةيمتحب نويعويشلاو « ىنا لا طاشنلاب نويبيرجنلاو « صقنلا بكر,
 لماوملا هذه نم دحاو لك نم عسوأ ناسنإلاف . إ . . . داصتفالا ةيمنح وأ

 كف ليحتسي ثيجب ةلخادتم ةكباشتم امامشبو « ًاميج ابامشي هنأل « ةدرفملا
 ! لايملا تايرظن ىف الإ ضعب نم امضعب



 کمو ززم ےہ یبط

 «نیط نم ارشب قلاخ ینإ ةکئالملل كبر لاق ذإ»

 .«نیدجاس هل اوعقف یحور نم هيف تخننو هتیوس اذ اف

 « ميظملا هللا قدس »

 . ةعيبطلا جودزم نايك هنأ ىرشبلا نايكلا ىف ام زربأ

 «نوكلا اذه ٽاقواخ نم ممن ام لكى درفت ناک ج اودزالا اذهب وهو

 .ةدحأو ةهحو تاذ ةدحاو ةعيبط لئم ىلا

 امهم ناذللا ناقواغما اهو - بناج نم تآملاو بناج نم ناوپلاف

 .ةدحأو ةهجوو ةدحأو ةعببط وذ اھالک ¬ ٹالص ناس الاب

 یان لا هبیکرت یف ناسنإلا هباشت ىلا هناجرد عا ینح - ناوحلا

 . ةيزيرغلا تافرصنلاو زتارغلاو دسم لا دودحب ددحتت « ةدحاو ةعيبط وذ قواخم

 ىم ةيزيرغلا هلافرصتو . هل هجوملا ىه هزئارغو . هتقاط ردصم وه هبسج

 . هلك أب هلام

 هيف كاردإ ال « تحب ىدسج مفادب سنا ةيلمع ىدؤیو برشب و لک أب

 1: ةلپسو ىف هيف فرصت الو « فد

 . ءافتك الا دح ةزيرغلا هل رقت نح كسم و . عوللا هعفدپ نبح لک أب

 ددحب الو « هتفو وه راتخب ال « ددی ناعم موم یف ین لا هطاشن طشابو
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 فکی مث . هتزیرغ هل هیحوت ام ريغ ًانیعم اکواس هيف راتخب الو « کردی الو هفده

 « هرس كردي الو وه هراتخب ال . دد كلذك دعوم ىف ةلج طاشنلا اذه نع

 .هتفلاخخ كلذك كاع الو

 نم ًامبان ايتاذ ًاةرصت سبل . هلافرصت نم « فرصت » لک ك اذكو

 ‹ اهتمواقم ناويلأ كلء ال ةعفدل ةرشابم ةيبلت وها مإو . ةدارإ وأ كاردإ

 هيل ام لكل استسم هنيوكسن ةعيبطب وهف . كلذك امتمواقم ف ركضي الو
 . هيلع ةزيرغلا

 . مسجلا هاجم ا ىف لمعت « ةدحاو ةعيبط وذ قواخم هنإ

 ةعيبط وذ قوام - هارن الانک ن إو هب هفرعن یذلا هفصو نم س كلملاو

 اناج وت عیطیو هحور قاطن یف شیمپ قوا . دحاو هاجما وذو كلذك ةدحاو

 ةعاطلا ىلع ةروطفم تاقواخم ةكفاللاف . ىنلاذ فرصت الو ةيتاذ ةدارإ الب

 | نإو ىهو . « نورمؤيام نواعفيو « مرمأ ام هللا نوصعي ال » : ةقلطما
 « ةيحور زئارغ» اه نإف « ةيدام ماسجأ تاذ ريغ اهنأل ةيمسج زئارغ اه نكي

 . رايتخأ وأ فرصت وأ ريكفت نود را لکی احوپ لمعت

 . حورلا هاما ىف لمعت ةدحاو ةعيبط تاذ انآ ىأ

 جودزملا نئاكلا وه  تانئاكلا نم مناف - هدحو ناسن لاو

 . اجلا نم رثك أ ىلعرداقلا ةعيبطلا

 . هقامعا لک یف لفلغتم وهو . هلک هنایک عباط وه جاودزالا اذهو

 ةذفلا ةرهاظلا هذه هيف ودبت ال فرصت الو ركف الو روعش الو لمع دجويالف

 .[] مرتا ةروس )
۲ 



 جاودزالا اذه رهاظم نم ًاريثك ةيلاتلا لوصنلا ف ضرعتساسو . ةزيبتملا

 ءابختوأو هرهاظم لوأب انه أدين انكلو . هتافرصتاو ناسنإلا ةايح ىف اهرثأو

 لك هنع اشن ىذلا لصألا ىه نوكتت دق ىلا ء حورلاو مسجلا ةقيقح وهو

 . جاودزا نم هنعیبط یف ام
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 تخانو هتیوس اذإف « نبط نم ارشب قلاخ ىلإ ةکسالملل كبر لاق ذإ »

 . « نیدجاس هل اوقف یحسور نم هیف

 . هللا حور نم ةخفنو « ضرألا نبط نم ةضبق ناسنإلا

 هيتاشوو هتالضع : دسملا ةقيقح ىف لشمنت ضرألا نبط نم ةضبق
 . هئاشحأو هئاضعأو

 امم نوكتي ىقلا رصانعلا ثاذ نم نركم ناسإلا مسج نإ لوقب معلاو

 ساحنلاو ديدلاو نوبركلاو نيجورديإلاو نيجسك ألا : ضرألا نيط

 عوجلا نإ لوقي ملا . هطاشا نا وأو دسجلا بلاطم ىف كلذك لثمتتو

 طاشنلا تلذكو . مجلل ىچوویبلا بيكر الا ىلإ ناعجرب نارمأ شطملاو

 ناويلا عم ناسنإلا امف كرتشب ىتلا ىرخألا ىسجلا طاشنلا عاونأو ىسملا

 ىلا ةياغلا الو « طاشنلا اهذختي ىتلا ةروصلا ىف الثا ( نإ و ء عفادلا ثیح نم

 ' الإ لي

 [۷۲ = ۷١ ] س ةروس (۱)
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 « ناسن الل ةيويملا ةوقلا وأ « ةيرطفلا عفاودلا وأ اهلك « تاوشلا » و

 لوزت وأ لطعت ثيحب « ةيمسج ةدعاق لم منا طاشن وأ « ینانج طاشن یھ

 . اطاشن ثعبت قتلا ةدغلا وأ اب موقي ىذلا وضملا ليزأ ول

 ىعولا ىف لشمنت . ناس الل ىحورلا بناج لا ىف لثمتت هللا حور نم ةخفنو

 ناسا إلا اہسراع یتلا تایونعل او « عقلا » لك ىف لثمتت . ةدارإلاو كاردإلاو

 لدعلاو قدصلاو بحلاو ةدوملاو ءاخإلاو نواعتلاو ةجحرلاو ربلاو ريللاف

 لك . . ةايلا عقاو ىف امقيقحم ىلع لمسلاو ايلعلا لئملاب ناعإلاو هاب ناعإلاو

 صأا س اهلثم س وهو .ةيحور ةدعاق ىلع مات طاش وأ « یحور طاشن كلذ

 . سوسحملا عقاولا ىف ةرهاظلا هراثآ كردت نكلو ساوا هكردن ال ىونعم

 .ةدوهشمةحتاو ةقيقح ىرشبلا طاشنلا نم نان وللا ناذهو

 ءاهسلنو اهارت انمامأ ةرهاظ ىہف . ديكو ت ىلإ جات ال ةيدسملا ةقيقلاو

 ىلا مواعلا تناك ن إو . امناقاطو اهداعب أ سايقو اهدودح ديدحب ىف بعتن الو

 قتكتو « قيقلا امهنك هانكتسا نع لماكلا اهزجعب رقت امف ثحبت

 . اهداعب أ مسرو اهرهاظم فصوب

 ةنيم ةدام نم لوحتتف « ءدب ىذ “ىداب ةايلا ةيلللا حلم, رس ىأف الإو

 ؟ ةيح ةيلخ ىلإ

 اظنم ًاتيعم ًاطاشل دخن ةيلخلل ةحونبملا ةايملا كلت لمجب رس ىأو
 ؟ ًاطوبضم ًاتسام

 ء لا وأ « فنألا نوككنل ص صختت ةي ا ايالللا نم ةعوج لمجي رس یاو
 لصألا ىف اہک ھو . لإ . . قاسلا وأ عارذلا وأ خملا وأ ء بلقلا وأ «نيملا وأ

 ؟ ةلئاممو ةمماشتم

4 



 ذخأت ..نيعلا وأ للا وأ فنألا تن وك ىلا ةعومجلا كلت لعجي رس ىأو

 ؟ دودج لاو ءابالا نم ديعب وأ بيرق نيعم هبش اذ انعم الکش

 فنألاو « ىرت  ايالللا نم ةعومجلا كلت - نبعلا لعجم رس ىأو

 ؟ ركي لقعلاو سحب دلج او مست نذألاو مشي

 « ملا » لصي ال بيلا راتسب فلغم ابلک . . فولأو رارسألا نم تاثمو

 ! حوطسلاو رهاظملا ريغل اهم

 سبل ناس إلا ىف ءىش یا نکلو . من . ةينخ ىف ةيحورا ةغيقلأ امأ

 ةايلا رس انلهج نع ام انلهج ديزيأ . . نكلو ء هنكلا ةلوهج امن ؟ طلا

 مابق رسو « لكشتلا رسو « صصختلا رسو « وهلا رسو « ةيللا ةيلللا ىف
 ؟ديقعتلا ةديدشلا ةدقعملا امفاظ وب ءاضعألا

 . اهدا أ سایف الو اهدودح دیدح ميطتسا ال « ةرهاظ ريغ امن م

 ًايحأو ةسومام علاقو ىف ًانايحأ ةلثمتم اهارل . ابكردنو اهراثآ ىرنانکلو
 نایک د وجو انباسح نم ینلن نأ عیطتسا ال م نمو . قاوشأو ٽاہغر یف

 .رخا ا ىأب هيمسن وأ « احالطصا « حورلا » هيمسن « ناسل الل یولعم

 . تامسلاو دودحلا حضاو نيعم موهفم دنع قتلن انكلو

 ریطاو قلا نع . . ايلعلا مفلا نع ربعت ىلا یناعملا نم نمم لک نإ

 ىونعملا نايكللا اذه ىلع ليلد ىف ڂإ .. بلاو ءاخإلاو ةيرلاو لاج او

 . تقو لكف یلاعملا هذه مہک سائلا سرام, نأیرورضلانم سیلو .ناس را

 ماع یف ادوجوم ًارشب ًاقاو نوکل ةظلس ةيأ یف مضیپ اہسرامپ نأ ینکیف

 ىلا تايونعملا نم اهتاذ ةنللاو ) ةيرشبلا ةغللا ىف دجون نأ ىنكي لب . ةفيقلا

 ةفللا ف دجوت نب . ىعقاولا اهدوجو تاذ تبث کل ( ناس إلا اہ صتخا
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 هذه نوكت نأ ىوتسيف « لاج لا » وأ « لدمعلا » وأ « بلا » ةلك ةيرشبلا

 كاذو اذه ىوتسي . . هقيقحم ىلإ رشبلا قاتشي اماح وأ ةس وسع عئاقو مقلا

 طاشن اناذ یھ قلا هذه یف ةبغراف . . ناسن ألل ىونعملا طاشنلا تابثإ ىف

 ةبغرلا نأ اك . ققحتت ل وأ سحملا ماع ىف تقنع ءاوس « ىعقاو ىونعم

 ىلإ تدآ ءاوس ٭ مسجلا لخاد نیم طاش دوجو ىلع لیلد الثم ماعطلا یف
 . هيلإ دؤت ( مأ الف ماعطلا لوانت

 تدجوامنأل الإ ةيرشبلا سوماق ىف دجوت مل ىناعمل ا هذه نأ ررفن انن أ ريغ

 مم نواعتي صخش دجوي م واف . ةيرشبلا عقاو ىف ام ةجرد ىلع - لعنلاب
 اماقتشمو « نواعتلا » ةلك تدجو امل كرتشم فده ليبس ىف رحلآ صخش

 سوماقلا ف دجو ام . . حر وأ لداع وأ قداص صخش دجوی م ولو . ةغللا یف
 ىدم ىف لالا ةعيبطب نوتوافتي دارفألاو . تافصلا هذه ىلع لدي ام ىرشيلا

 صخش ةيوسلا ةلالا ف دجوي ال نكلو « مايك ف تافصلا هذه دوجو

 . ىوغللا اط وادم مف نع زجعي ثيحب ةتبلا امْنم هل ديصر ال

 «افعضو ةوق « اب ساقت ةدودحم سياقم ةيمسلا تاقاطال ناك اذإو
 س امنكلو « اهم ساقت سيياقم س ةيونعملا ةقاطلا وأ - كلذك حورالف
 ربلاو ةمحرلاو لدعلل ةروص انناهذأ ىف كانف . ةيونعم سيياقم س اهلثم
 لاعأ سقت ةروصلا هذه ىضتقمو . ام ةروصب تنوكت . لإ .. نواعتلاو
 . فضلا وأ ةوقلا نم ةجرد امبطمنو سانلا

 نين وللا نيذه دوجو ررقن نأ دیهملا اذه یف لاح یأ ىلع انہ یذلاو

 نأو « هتعيبط ىف جاودزالا رهاظم نم رهظک « ناسن إلا نایک یف طاشنلا نم
 . ناسن لا اہم درفت ةبعيصخ جاودزالا اذه
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 نايكلا نع ةحيحت ةروص ىلعي ال جاودزالا اذه دوجو درج نكلو
 ىفبلت « نايكلا اذ رحلآ رهظم كانهف . تاقواغلا عيمج نيب درفنملا ىرشبلا
 . ناسنإلا ةايح لك ةقيقلا ىف هيلع

 « نيلصفنم نيرصنع نم ا وكم سيل = هجاودزا عم = نایکلا اذه نإ
 . هاما یف هدحو اممم لک لمعیپ

 . نيلصقنم احورو امج سل هنإ
 » ... یحور نم هيف تخفنو هتیوس اذ »

 حور نم ةسبق یهو = هحور ناسن إلا تطع أ ىلا ةيواعلا ةخغنلا هذه نإ

 زینت لو نبطلا نم ىوسمل ا نايكلا نع الصفنم آرصنع لظت ل - هللا

 تلوثو « هرخآ ىلإ هلوُأ نم هلک هیف . « هیف » ترس امن |و . هنم نیعم زیح ف
 رصنع هيف لصفنپ ال . تقولا ٽاذ ی ًایحور ًایمسج ًانایک حبصاف ٭ ہلایک لک

 . نایک نع نایک هيف لقتسی الو « رصنع نع

 . كلذك دوعي نأ نك الو . . اتعب ًاتيط دعي م هنإ

 . نوكي نأ نکمم الو .. ٿحب حور ًاضبأ وه الو
 دحوم نایک امم نوکتب . . ناطب ارم ناجزم ناطلتخم نارصنملاف

 . ثافصلا جودزم وأ « تافصلا طلتخ

 ناسن إلا لامعا لک اہہاع ینبنٹ «٤ یرشبلا نایکلا ف یربک ةقیقح كلو
 , ةايللأ ىف هتافرصناو هرعاشمو

  ةيولا هتلاح ىف  ناسن إلا نأ ءدپ یذ “یداب = اہہلع یبنا دقو

 ىدؤيو . ناويللا ةقيرط ىلع ال ناس إلا ةفيرط ىلع ىنا ا هطاشن ىد ي
 . ةكلالملا ةقيرط ىلع ال كلذك ناسلإلا ةقيرط ىلع ىلاحسورلا هطاشل

 هيرصنع نم یب ال «دحوملا جودزملا هنایکب هیطاشل الک ىدۇ هنأ ی

 . هلع القتسمو رخآلا نع الصنم
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 ا موقي ةيلمع . ناويملا نيبو هنيب ةكرتشم ةيلمع كلتو . . لك أي ناسنإلا
 . نبطلا رصانعو ءايميكلا تالعانت اكسو « ىنالا زاهجلا

 . ةيناويلا ةقيرطلا ىلع لك أي ال ناسن الا نكسلو

 ءابعونتو ناسنإلا اهغيسي ىلا ماعطلا عاونأ ددمت ىف قرافلا رصحني الو
 عون لكل ةزيرغلا هددحم « مامطلا نم ًاددح اعون الإ غيسي ال ناويملا انب
 « ةقيرط » كلذك ف تخ اهو . . هادعتي الو هزواجتي الف « ةدح ىلع نيعم

 . « هفادهأ » و مامطلا

 . ماعطلا وحب هكواس « راتخي » ناسن إلا نأ فالتخالا هوجو زربأ

 لخاد لعافتت ىتلا داوملا ةعفد . ةزيرغلا ةعفدب هيلإ عوفدم هلأ حي
 وهف كلذ عمو . عفادلا اذه بيجتسي نأ رها ًارارطضا رطضم هنأو . جلا
 ظني نأ تاع . ىرهقلا عفادلا اذه ةباجتسالا ءانأ ىف ةريثك ءايشأ «كلب »
 نأ كليو . ( ةعامج وأ ًادرف ) هندارإ ضحع, اهراتخب ماعطلا لوانتل ديعاوم
 مايصلا تارانك ) رصقت وأ لوطت تقولا نم ةرتف مامطلا نع هرايتخاب عنتعي
 قوریام اہنیپ نم راتخی مامطلا لواننت ف یتش بيلاسأ كلعو . (إ . ةيملا وأ
 < ًاعيطل ابنم الواد وأ « ناويلاک اهرش اماہتلا س هرایتخاب س هلوانتپ : هل
 ةلرع یف هلوانتپو . الالح وا امارح هلوانتیو ... هيف اغلابم اقتأتم الوان وأ
 . ةایلا « ےق » نم ہل یءارت امسح . ةر ؤم ةبعص ىف وأ ةا

 لوانتل ناويملا عفدي ىذلا یرہقلا مفادلا سفنل بيجتسي وهف نذإو

 وام اليوط ًاثيرط ربعي س ةباجتسالاو عفأدلا نيب امف س هنكسلو . مامطلا
 . هب امسلتاو نیطلاب ایجازماو حورلا دوجو نم اشن .. « تارايتخالاب »
 امر وص یف نالثمتت <« حورلا تافص نم نانفص « رايتخالا » و « ةدارإلاف »
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 نالثمنتو . هحور نم ناسإلا ف خفن ىلا « هناحبس هللا تاذ ىف ةقلطملا
 نأ نبطلا ةضبق ىقيطت ام رادقم « ناسنإلا ىف ةديقمل ا ةدودحلا اممتروص ىف

 . هللا حور نم سبقت

 ىذلا حلملا فينعلا عفادلا سفن وهو .. سنجل ا عفادل ناس إلا بيجتسيو

 . ناویملا هل بیجتسپ

 . ناويلا ةقيرط ىلع هل بيجتسي ال هنکلو

 دنع ىسجلا طاشنلا موم عاستا ىف ةروصحم كاذك انه ةلأسملا تسيلو

 ..ناويملا دنع ددحم مسوم ىلع رصنقي نيب « هلك ماعلا ىلإ لصي ىتح ناس إلا

 . فادهألاو ةفيرطلا كلذك فلتخ امن إو

 کواس راتخب كلذك وف « مامطلا وح هكواس راتخي ناسا إلا نأ كف

 . راينخالل ًاعساو اقاطن كليو . سنجلا وع

 رعاشم نم ةفلتخم تاجردإ عشت - ءدب ىذ “یداب - ةيناسن إلا سفنلاف

 روص نم ةدحاأو ةروص الإ فرمت ال تلا ناويحلا سفن امه عسفت ال سنجلا

 . درف لك ف ةرركتمو « درف لك دنع ةرركتم « ىس لا ساسحإلا

 « ليفلاو ةفہللا نيب « فطللاو ةدشلا نب فلت تاجرد نان إلا فرعي

 اهالعأو « ناويملاب هييش اهاندأ . ءانصلاو ةماثعلا نيب « ةقرلاو ظاغلا نب
 بلغتف « ناساإلا نم ىناويلا فرطلا دنع أديت تاجرد , ليم قئار فاص

 «ناسن إلا نم كاللا فرطلا دنع ىهتتو ۽ ةظماتل ا ةرئافلا دسم ا ةكرح املع

 : عاعشلا ةيناروأو حورلا ةقر اىاع بلغنف

 « ةئماظلا حراوج لاو حاملا دسم لا ىف لثمتت ىلا ةمراملا ةوشلا كانه »

 . ةجناملا ةبغرلا اهم لطت ىلا نويملاو



 ىح « ةانأو بيتر ىف ةدعلا دعت ىلا « ةربدتملا ةئداملا ةوهشلا كانهو »

 . لاجعتسا نودو لهم ىلع دیرت اع رفظت

 رم اهنكلو « دسجلا نم معبنت ىلا ةبهنلملا ةرالا قاوشألا كانهو »

 لعق اطعیو « راکملا » نم اپبام ضعب نم اہتصیف « بلقلا ىلع اھتیرط یف
 . فوهلملا دسجلا ةحيصب جزتمت « ةنطاعلا » نم

 دق اهنكلو « بلقلا نم عينت ىلا ةفرفرملا ةرئاطلا قاوشألا كانهو »

 ضعب ام طلخب دقو ء قرحلا هبي ضعب اهحنميف « دسجلا ىلع اهقيرط ىف رمت

 . ءاغصلا نم ريثكب ةظفتحم لظت امنكلو « راكملا

 تراصو « هلك ر اكعلا نم تيفص دق « ةملالا حورلا ةقارشإ كانهو »

 ًاملاخ لاج لا قشعت . دويقلا فرعت ال ةعاعشإو « دسم لا فرعي ال ًاتلطم ءاص

 ! هيف بصي ىلا راطإلا نم ىح
 °>«! ريبعتلا الع ردقي الو « ظافلألا ابكرست ال ىرخأ ناولأ كانهو »

 دحاولا صخشلا فلتخي لب . نيديعبلا نيفرطلا نيذه نيب سانلا فاتخيو
 دعب قبي نكلو . ةقرفتملا تاظحللا ىف وأ ةدحاولا ةظحسالا ىف ةلاح ىلإ ةلاح نم
 نم ناسإلا دنع واخي نأ نكمي ال س ةيوسلا ةلالا ىف س سنجلا نأ كلذ
  ترثکو أ تاق - رعاشملا نحو . مسجلا ةعفدل ةبحاصم ةيسفن « رعاشم »

 . ناسن إلا نايك ىف نيطلاب حورلا جازتمال ةجيتنلا ىه
 ذنم س هنكلو « ةرهاقلا سنملا ةعفدل ناسن إلا بيجتسي كلذ عو

 نم ةمبانلا « ةصلاحلا ةيدسملا « ناويلا ةقيرط ىلع امه بيجنسي ال - ءدبلا
 .نايكلا كلذ ىف ثدحم ىلا ةيئايميكلا تالعافتلاو « هدحو ىنيطلا نايكلا

 . « مالسإالاوةيداملا نيب ناساٍرالا » باتك نم (۱)
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 . ةباجتسالا ةقيرط ىف ىتش تارايتخا كلذ دعب ناس إلا كل مث

 . فن نأو فرس نأ كلم

 هذه نع فرصتي وأ « سنجلا نوئش ىف ريكسفتلاب هسفن لغشي نأ كليو

 ددعتملا بناوملا ددعتملا « لماكتملا لماشلا هنايكب ةلصتم ىرخأ رومأب ةلغشملا

 . فادهألا

 « حرتسيو اهم غرفب « ةيمسج ةكرح ىلإ سنا رعاشم ليحي نأ كليو
 < رعاشمو « اراكفأو « ًاونف اب ءىشني « ةيفطاعو ةيسفن ةكرح ىلإ اباي وأ
 جرو فشتو فخ هلاذ تقولا یئو ٤ هسفل یف اتعقر عستتف ‹ ٽاحبسو

 . س الا اہل رک ىلإ ٭ یشن ةرورض اہل رک م

 امم « سنج لا فتم ةباجتسالا نم اعم هسفل منع نأ ةياملا ىف كليو
 . . نامرحو ةقشم نم كلذ ىلع بترت

 فادهألا تكرتشا نإو « درف ىلإ درف نم كواسلا فالتخا ىلإ اذه

 . تاهاجمالا تہاشتو

 ءوام ليوط قيرط ىف ةباجتسالاو ةمفدلا نب ناسنإلا ريس اذكمو
 نيطلا دارفلا مدعو « نيطلا ةضبقب حورلا سبلت هنايك ىف هأشل أ « تارايتخالا

 ۰ . رومألا نم سمأ ىف فرصتلاب

 ضرعتي « ناويلاو ناسا إلا نيب ةكرتشملا ةرهاقلا عفاودلا ميج اذكهو

 ةقيرطف هنع فاتخب هنكلو « ناويملا ضرعتي ام لث هيلع اہطغضل ناس إلا
 ناص اهو « رايتخالا » هيف لسیو « ةدارالا » ههجون افالتخا « ةباجتسالا

 . حوراا تافص نم ناتزیم
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 . ناسن الل ىناويملا فرطلا نم كلذ

 . لثملاب كاللا فرطلا نم ىمألاو

 . ةقئار ةعشم ةفيفخ ةفرفرم هحور قلطنتو « ايلع قاوشأب ناسن إلا سحمي

 ىلإ ًايعاس هتبحم ىف ًابغار هيلإ دبعتيو « هللب لاصتالا ىف ةبغرب سحب

 <« ضرألا ىلع هلأ ىي . هسضن ىسنيف ةظل ىف ةدابعلا هقرغتست دقو . هاضر

 نع امت وکس لوطب ال بلاطم وذو « باصعأو جاشوو تالضع وذ مسج هناو
 لصفي اب سج الو <« سج لا انه دودحب ةظحللا كلت ف سج ال هنأل « حاطإلا

 . هللا نيبو هنبپ

 لقنتيو « ةعيبطلا لاج ىلجتسب حوربو « نوكلاب لاصنالا ف ةبغرب سحيو

 ءامسلا نيب رخسم باحس ىلإ « خاش لبج ىلإ « لودج ىلإ ةليمج ةرهز نم
 « ريح » وذ ناك هن أ ىسنيف « ةظحل ةعيبطلاب باجعإلا هقرغتسب دقو . ضرألاو

 نع دودعملا زيا اذه لصقي اب ةظحللا كلت ىف سم ال هن ل « سوس ددحم

 . حيسنلا عساولا نوكلا

 . ٌداوتيو مهعم نواعتي . ناسن إلا نب نم هریغب لاصنالا ف ةبغرب سحیو
 ةبغرلا هذه هقرغتست دقو .. ةاواسم او ءاخإلاو قللاو لدعلا نيزاوم مهعم مقيو

 « تابغرو ةيتاذ بلاطم نم نايكلا اذه هلم امو « ىدرقلا هنايك ىسنيف ةظل

 . دارفألا نم هريغ نيبو هني الصاف ةظحللا كلت ىف سحب ال هنأل

 ..دسلا قاطن ريغ ىف .. رخآلا سنجلا نم درفب لاصتالا ىف ةبغرب سحيو

 بلق نم فطاوملا لقتنت ام إو « ماسجألا امف سمالتت ال ةفيفش ةفطاع ىف

 نایک ی سنیف ظل بحلا ةمفر هقرهتست دقو . نایک یل نایک نمو « بلق ىلإ
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 جاع ةظحللا كلت ىف سحب ال هنأل .. تالعافتو تايواهك نم لمح امو هدسج

 .. قالطنالا نع هحور بج دسجلا

 . نان الل كاللا فرطلا دنع كالمألا ةينارونب تاظحللا كلت قثلتو

 كلت سرا وهو ىتح « كلم ىلإ ناسنإلا بلقت ال كلذ عم امنكلو
 . تاتالطنالا

 ناسا بناج م تاظحالا هذه نا كالم نيٻو هپ راف لو

 : اع ديلا تال ال ىلا هتعیبط نم ء رج تام یف یم اپ ۰۰ « رایتخا »

 ليلا نوح ) ٠ 7 نورەۆي ام نواعميو . مربأام هلا نوصعب ال »

 . « نورانی ال رانلاو

 ¢ درف نع درف اف فلتخب ¢ ةنيابثم كلاسم فم رايتخالا بناج ىلإو

 . ضارعالاو لابقإلا نيب ةطل ىلإ ةطمل نم دحاولا درفلا فلتخيو

 راك أ تاظحالا هذه لع ربصب ال ناسلإلا نأ قراوفلا زربأ نكلو
 تارورضلا ك4 « سوسعملا دودعملا ضرألا مقاو ىلإ دوعب مث ! تاظحل نم

 .. نابغرو بلاطمو تازارف|و شطعو عوج نم هسح ىلع ىلاونت ىتلا ةرهاقلا

 نم ةدودحم ةرثف لاف ُ ةرورضلا ىلع هحورب یاستی نأ ناس إلا لواح امہمو

 . . دوعب نأ نم هل صيح الو . دوعي مث = رصقت وأ لوطت ~~ ٽقولا

 نکعپ الف ءامنع هلاصفنا مدعو « حوراب سجا جازتما راثآ نم رثا كلذو
 . نيطلا ةضبقب ضرألا ىف ةطبترم ىهو الماك اةالطنا قلطنت نأ

 ]۲١[ ءايبئألا ةروس )۲( ]11 م رحتلا ةروس )1)
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 امام الثام هيف نوكي ةظمل ةيأ ىف ءىش ناسنالا نع ردصيال اذكحو

 ةقيرط لع فرصتي « ناسنإ هتالاح لكف وهام إو . كلل الام وأ ناويحلل

 .نالصتنیال ٹی هنایک ی حورلاو نيطلا جازتما راثآ نم رثأ كلذو . ناسن ال
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 . . تاظحللا نم ةظمل ىف هيبناج دحأب « حنجي » ناسنإلا نأ حيصصو

 ةظحل ىف هحورب حنجيو « ةظيلغلا سلا تاعفد ىف هدسجم ةرال حنج

 . قارشإلا

 ىفضقي وهو ناس إلف .. دسملا بناجب حونج ةرهاقلا ةرورضلا تاظحل

 « سلا تاكرح ىف كمي وأ هتازارفإ زرفي وهو : « ةيجولويبلا » هلارورض

 بنام لا وه نوكيو « هتاكرحو هطاشن ىلع رطيسملا وه ىدسملا بنام لا نوكيا

 . نايكلا نم زرابلا

 بيجتسي نيح وأ . . شطبيو بضغيف ناسنإلا جات نیح كلذكو

 . . نامرلاو شطعتلا نم ةرتف دعب ةيرطفلا هناعْزن نم ةعزنل

 بيجتسيو < دسجلا رصنع هيلع بلغي طاش وه ىسح عاتم لکو

 . نبطلا ةضبقل

 <« دسلا بلاطم نع فارصنالاو « سلا عاتم نع فوزعلا تاظملو

 . حورلا بناجب حونج رخآلا بالا نم یه
 حنجيو انه ًاايحأ حنجب نأ هتعيبط ىف . . كاذو اذه منصب ناسنإلاو

 . ليصألا هنيوكتت ىف جاودزالا رهاظم نم رهظم كلذو . كانه ًاايحأ

 : رومأ ةثالث كلذ ىف ظحالن نأ انيلع نكلو

 هتلاح یف ماد اف . ناسإ — انہأر اک - هیتلاح انک یف هنا : الو
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 هنايكب طاشنلا عاونأ لك سرا ومف - ىسضنلا للملا نم ًائيرب ىأ = ةيوسلا
 ةظلل ىف رخآ بناج ىلع هبناوج نم بناج بلغ ولو قتح « طبارتملا عمتجلا
 لبعيو لصفني نأ نيبو « بناوجلا دحأ زربي نأ نيب قرفو . تاظحللا نم
 . نايكلا ةيب نع القتسم

 ناسئإلاف . مودي ال تقؤم س ةيوسلا ةلاللا ىف حونملا اذه نأ : ًايناث

 .ةعاس ىونعما وأ ىحورلا هطاشن ىلإ دومي مث« ةعاس دسجلا طاش ىف سغني
 تالاح یف الإ دحاو بناجب اناج لظب الف « ماودلا ىلع تاعاسلا هذه لوادتیو

 . لالتخالا

 دعاس ۾ حورا طاشلو جلا طاشل نب مادا لوادثلا اذه نأ : :ًالا

 ءاوتسا ىلع حورلاو مسلما امف تاب ىتلا طسولا ةطقنىف نزاوتلا ىلع ناسنإلا

 انب کل كانه ةرمو انه ةرم ليم « قيقد ضراع ىلع ريس ینلاک و پف
 « نزاوتلا ىلإ لوصولا نم انه اهو انه اه ليلا هعنم الو « ةرم لك ىف هنزاونآ

 . نازنالا ىلع هنواعب یذلا وه نوکپ دق لب
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 نح ةقيقلأ ىف هرارق لك ىلإ لصن ال « درفتملا ىلاسنإلا نابكللا اذه

 هيرصنع نيب ًاجازتما كانه نأ كردل مث « ةعيبلطلا جودزم نايك هنأ طقف كردن
 یدؤپ = ناویلا طاشلو ملا طاشن نيب عمجي وهو هلعجم ) هل نين وكما

 كللا نم هباشم لمحت ىتلا « ناسنإلا ةقيرط « ةصاللا هنقيرطب امنم الك

 .ناويملاو كلما نع ةياہنلا ىف قرتفت مث « ناويملا نم هباشمو

 ! ناسنإلا نايك ىف ريخألا رارقلا وه اذه سل



 مغرب « دحوم نايك ةقيقلأ ىف هنأ كردن نيح هرارق ىلإ لصن انإو

 . جاودزا نم هذه هتعیبط یف ام

 دح ولا هنایک نع ردصی ام اف طاشن نم هنع ثعبنی ام لک . , دحوم نایک

 ! بيكر تلا دقعملا كباشتملا

 .نايحألا ضعب ىف ةلصفنم تدب نإو قيثو طب ارت تاذاپاک ناسن إلا لامعا

 . .ىونعملا طاشنلاو ىداملا طاشنلا

 . . ىدبعتلا طاشنلاو ىلمعلا طاشنلا

 ..ىحورأاو یركفلا طاشنلاو « ىسايسلاو یعانجالاو یداصتقالا طاشنلا

 . . ىعاج لا طاشنلاو ىدرفلا طاشنلا

 ًاماشن ةلهو لوأل ودبي دق ابمباش امو هذه طاشنلا ناولأ نم نول لک

 لصتيالو « هبلاوج نم بناجب ناسن إلا هب موقپ « اةرغتسم « ًاصصختم ءالصفنم
 . . لاصتا ىأ بن اولا ةيقبب

 . نيلصفنم حورو مسج ىلإ ناسن إلا زج مرک < یرهاظ مو كلذو

 ىرخألا بناوم لا ىراّوتو ةظحل ىف بن اولا هذه دحأ زورب هب یرغی مو

 . زوربلا اذه ءارو ًاتقۇم

 طاشنلا اذه نأ هيلإ ليخب « لمعلا هقرغتسيو « همسجم ناسن إلا لمعي نخ

 ءىث ىأب هل ةلص ال هذه قارغتسالا ةظحل ىف هنأو « لقتسمو لصفنم ىدالا

 . ةايحلا ىف وأ هسفن ىف یونعم

 طاشنلا انه نأ هيلإ ليخب دقف « دبعت ةظل ىف ناسن إلا قرغتسي نيحو

 ءىشب هل ڈلص ال هذه قارغتسالا ةظل ىف هنأو « هناك ةيقب نع لصفنم ىحوراا

 . ةايللا ىف وأ هسفن ىف یدام
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 تاللا تراون نإو . . ثدحم نأ نكس ال لاصقنالا اذه نأ ةقيقحلاو

 ۰ ناسن | امسن وأ

 . لمعي « ادال » ىس دق .. لمعلا هقرغتسي و هیدیب لمع نبح وېف

 « دوجوم ريغ فدملا نأ ىنعي ال قارغتسالا ةظلل ىف فدهل هنايسن نكلو

 . هل اكردمو فدملا اذهب ًالاع نكي م = ةرم لوأ لمعلا أدب نيح - هنأ الو
 لخاد یف كلذك هب طبتربو « ةقيقلا اع ىف فدملاب لمعلا طبتري مث نمو

 س لمعلا حبصيو . نايحألا ضمب ىف طابترالا اذه وه ىىن نإو « هسفن

 ناسنإلا ناكل اقتحم « تقولا تاذ ىف ًونعمو ًايدام ًارمأ س ىداملا

 هدحو جا رع ءىش هيف ردصي ال ىذا « طبارتملا ممتجلا دحوملا

 . حورلا نع الو

 هنايك ىف ةظحالا هذه رثأ ىس دقف . . ةدابع ةظل ىف قرغتسر نبحو

 نوکم مجلو . حراس ةظحللا هذه ىف همسج نأل س ىسجا - ىداملا

 هتلاح فامأ . ًعوجوم ًالأتم ناك اذإ الإ هدوجوب ناس إلا سحب ال ثيحب

 ناسنإلاف « جيه وأ ضرم وأ شطع وأ عوج نم اف أتي ال ىتلا ةيعيبطلا

 عو یقلتپ وهو ! دوجوم مسج اف كلذ عمو | قیقحنلا هجو لع هدوجوب سحب ال
 . لتي ام دودح ىف تناك اذإ ةنخو ًاطاشن هب رثأتيو ةيحورلا ةظحللا هذه

 مسجلا كرحتي ( ولو - ةقشم امف ناك اذإ اكاهنإو ًادابجإو الأ هب رثأتيو

 . هلاتحا نع تداز اذإ ًاايحأ مسجلا دهجت امتاذ رعاشلاف س 1 هناکم نم

 ةقيقلأ ماع ىف ناطبتري . . ةدابعلا ةظحل ىف جوراب مسجلا طہترپ اذکهو

 ! طابترالا اذه نع ةظحمل ناس إلا اس نإو « سننلا لخاد فو

 . ناسن الا ةايح ىف اهلك رومألا ىرجم نيلام ا نيذه لع ًاسايقو
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 دهاشي وهو هيلإ ليخب وأ . . ةيداصنقا ةطخ مضي وهو ناسن إال ليخب دقف

 ةلصطنم ةوق « داصتقالا » نأ .. ضرألا ىلع رشبلل ىداصتقالا طاشنلا

 ركففلا ملاعب امه ةلص ال هنأو . ناسن إلا نايك ن ع ةلصفنم وأ « ناسن إلا نايك ىف

 .ةيونملاو ةيقلللا قلاب الو « حورلا لاعو

 تاتالع هنع ًاشنت ىداصتقالا طاشنلاف . ثودملا ليحتسم مهو اذهو

 تاقالع وأ سفانت تاقالع وأ ةدوم تاقالع . ضعبو ممضعب رشبلا نيب ةنيعم

 بناإاب ىداصتقالا طاشنلا طبترب هذه نم ةلاح لك ىفو . ءادعو لاضن
 .ةايللأ نوئشل هلوانت ةقيرطو هراكف أو هرعاشم فيكيو «ناسنإالا « ىونعملا »

 راكفأ نم اهنع اثني امو « ةيرطنلا عزاونلاو تابغرلا رثؤت را بناج نمو
 . تاظحللا نم ةظ ةيأ ىف ةنيعم ةهجو داصتقالا هيجو ىف رثؤت . . تاروصتو
 «ةيغرلا» و . زوربلا ىف « ةبغرلا » و . كلملاو ذاوحتسالا ىف « ةبغراف »

 دابعتسا ىف « ةبغرلا » و . ناطلسلاو ةوقلا ىف « ةبغرلا » و . فرتلا ىف

 تابغر نم امماشامو . . نيرخآلا مم نواعنلا ف « ةبغرلا » وأ نيرخآلا

 ىداصتفالا هيج وتلا مسرت تلا یھ < ةطباه وأ ةدعاص « ةفرحنم وأ ةيوس

 نع داصتقالا لصفني ال مث نمو . اهاوتسم عو اهدودح ىف هيرجمو « عمتجمل

 ليخ نإو « سئنلا عقاو فو ةايلا عقاو ىف ةيونعملاو ةيقلطلاو ةيحورلا عقلا
 . ناسنإلا نايك نع ةلقتسم ةوق هلأ ًاايحأ سانلل

  اهرهاظ ىف ةتحبلا س ةيحورلا ةميقلا هدف . . ناسنإلا دبعتي نبحو
 كلذكو . . ةيداملاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا قلا نع لصفنت ال

 هذهم لمعلا هكواس رثأتپ نیلاطا الك نف . هنع ديحيو دبعتلا نم رفني نبح
 دبعتي ىذلا هبرا ءاضرإ ىداملا هلع نقتب وهف اف ًاقداص نوكي نيخ . ةدابعلا

 تاقالع رثأتت كلذكو . ةدابملا هذه حورب ًاعونو انك جاتنإلا رأتيف ء هيلإ
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 رثأتسب نأ الو ء لع ةرمأ نم هريغ مرحب نأ بحال دبعتلا نم ۇلاق . داصتقالا
 قيرط یف داصتقالا ریست لفاکىتلاو نواعتلا نم حور ًاشننف . پسكلاب هنود

 نلف « هنع ًادناح هنم رفا نوکی وأ « هدیعت یف ًاقداص نوکپ ال نیحو . صاخ

 هيلع هربج وأ هيلإ هعفدت ىرخأ لماوع كانه نكست ملام س ناقتإلاب مهب

 س لمعلا بحاص وأ ةلودلا ناطاس نم فوملا وأ لالغتسالا ىف ةبغرلاك

 طخ ىف داصتقالا ريسيو « لفاكتلاو نواعتلا رعاشم هسفن ىف تبنت نلو

 . . ةيلاعسأرلا وأ عاطقإلا ةروص ذخأي ىنلا باصتغالاو بهنلاو بلسلا

 . ناطاسلا ةبحاص ةلودلل ةيد وبلا طخ ذخأي وأ

 ةيسايسلاو ةيعاجالاو ةيداملا م لاب ةيحورلا ةميقلا طبترت اذكهو
 . لاصق ا الب

 «ةنيعم ةظ ىف مارح وأ لالح ىسنج طاشن ف درف صخش تامه نبحو

 ةوہش درحم ابنأو « قلا » لك نع ةلصفنم ةظحالا هذه ن هيلإ لیخب دقف

 . ةوهشلا هذ ةباجتساو ةيندب

 لمعلا ف حورلاو مسجلا نيب لاصفنالا ةاحتسا نع ثيدملا انب رم دقو

 « نيسنلا نيب طب رت « رعاشم » كانه تمادام - ةيوسلا ةلالا ق س ىلا

 . ىدسجلا لمعلا ةرتاد نم مسو

 ىلا طاشنلا اذہف . . مسوأ قاطن ىف رمألا ضرعن نأ ديرن انه انكلو

 اذهو ) عمتجم ىف نوشيعي مهنأ رشبلا عقاو ماد ام « ةقيقملا ف احرف سيل درفلا

 طاش لكف (! دارفألل ىسنجلا طاشنلل ةجيتن لصألا ىف اشن دق هتاذ عمتجلا

 هنایدامو هراکفأو هميق « عمتجلا ىف ىلاتلاب رثؤپ « هعون ناک اہ « درف یسج

 ىسنجلا هطاشن نوكي نأ ىلع درفلا اذه صرح ني . هب رثآتي و . هنایونعمو
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 .مقلا نم « ةميقب » ءدبلا ذنم مزتلا دقق س ةعورشملا دودملا ىف ىأ  الالح

 وهو « ةدوجوم ىهف « هسح ف تنك و أ ةرم لك ىف ةمبقلا هذه ظقيت ءاوسو
 طاشنب موقيو  ةميقلا هذه ىلابي ال نحو . رمألا لوأ ذنم امه كردمو اهب لاع

 امو . هل ةبحاصملا ةميقلا نع لمعلا لصفني  كلذك انبف « عورشم ريغ
 « ةطباه ىرخأ امف ايلعلا قلاب لدبتسا دق صخشلا اذه نأ ثدح ىنذلا

 ةطباطلا هميق ىن ءاوسو . هلوح نم ممتجلا نم وأ صاحلا هيأر نم اهدمتسا

 ذنم امل كردمو اهم اع وهو « هسح ىف ةدوجوم ىف « اهرك ذآ وأ ةرم ةيأ ىف

 . هل ةبحاصملا ةميفلاب صلالا ىسسجلا لمعلا اذه طبترب كلذ ىلعو . ءدبلا

 . نالصفنپ الو

 ممتجلاف . هلك م متجلا نايك ىف ةيمتح راث أ نيرمألا نم لك نع اثني مث
 مقلاو « مرعاشمو مراكفأو « دارفألا تافرصت ةليصحو . دارفألا عوج وه

 طخ مر ىلا ةيامنلا ىف ىه < ا نوموقي ىتلا لامعألاو ام نونمۇي قتلا

 ىنا ميطاشن نوكي نأ ىلع دارف ألا صرح نيغ . هجاهنم ددحو عمتجلا ريس

 ةوقلاو طب ارتلا نم ةئيعم ةروص ذخأب عمتجلا ناف « ةعورشملا ةفاظنلا ةرثاد ىف

 طاشا ىف نوسہغني نحو . فيظنلا دعاصلا لمعلا وع ةيويملا ةفاطاا الطن او

 ةفاطلا قلطنتو ء ككفقتلاو لالحتلا ىلإ لوحتت ممتجلا ةروص ناف « سد

 < ءالؤهو ءالؤه نم ًاميلخ دارفألا نركب نحو . فارعأالا ليبس ىن ةيويلا
 هاجت هيلإ ريش ام رادقب ةوفلا قيرط وأ فعضلا ققيرط ىف راس عمتجلاف

 . طوبملا قيرط ىف نوديازتي وأ ةفاظنلا قيرط ىف نوديازتب م لهو : دارفألا

 لمعلا طابترا « ةرباعلا سنجلا ةظلل ىف ةعاجلاب درفلا طبتري اذكهو

 .راکفألاو قلاب یسجلا
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 لصاو كب ل ويف ةيرشملا ةايحلا یئاقح ناسن إلا ضرعتسا ثبح نمو

 « ضعبب هضعب هك ىرشبلا طاشنلا طابترا ىهو « ةياهنلا ىف ةجيتنلا هذه ىلإ

 . ضع هضعب هلک راتو

 ةياخادلا ةيسفنلا ةقيقحلل ساكمنا ىه ةايلا ىف ةعقاولا ةقيقلا هذهو

 هنعیبط یفام مضرب « هطبارنو یرشبلا ناكلا دحوت ىهو . . ةقيبعلا

 . جاودزا م

 لصت دق ةايلا ىف امماعاعشإو . سلا لخاد ىف ةطبترم اهلك ر ومألا

 . سلا لخاد ىف امعينم نع ادج ةديمب ةيمارتم قافاو ةعساو دام ىلإ

 طب ارام دحوم نايك نع ةرداص املأل « ةكباشتم ةطبارتم لظت امنكلو
 ! بيكرتلا دقعم كباشتم

 نم بناج ىف زور تاظحللا نم ةظحمل ىف ثدعب هنأ ملا یف ام لک

 : ناس لأ ةايح ف بناوجلا

 . . ةظ ىف ىداصتقالا لماعلا زري

 . . ةظلل ىف ىحورلا لماعلا زرو

 . ةي ىف یا لماعلا زراو

 امضعب ىراّوتو ةيئاس إلا بناوم لا ضعب زوربل یمیبط ساکعنا تلذو
 اهرودب سكعئت سننلا لاع ىلع قدصت ىتلا ثالثلا قئاقلا نكلو . رخألا
 نع ةظل ةبأ ىف هلصني ال كاذ وأ بناملا اذه زورب نأ : ةيرشبلا ةايلا ىلع
 ء ماولا ىلع تاراسعالاو تازوربلا لوادنت سننلا نأو . بناوملا ةيقب

 . لالتحالا ڻالاح یف | داو راسما وأ دحاو رور ىلع تش الف
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 . . سلا ىف نزاوتلا ثادحإ ىلع دعاسي رمتسملا لوادتلا اذه نأو
 : ةایطا یو
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 ةيناسلإلا سفنلل ريسفت لك اهبكتري ىتلا ةطلغلا ةماخض ودبت مث نمو

 . ناسنإلا نایک نم ادحاو ابناج هباسح یف ذخأپ
 امالك . . ىكئالملا ىناحورلا ريسنتلاو . . ناسن الل ىئاويملا ريسفتلا

 . باوصلا نع ديعبو ءىطخح

 ناسن إلا رسفي نأ لواحو « حورلا بناج لمي ىذلا یناویملا ریسفنلا
 . ةداملا بلاطمو سنجلا ةعفدو ماعطلا ةمقاب : هدحو هدسجب

 رسفي نأ لواحيو ء اهنلالدو دسجلا ةقيقح لمي ىلا ىلاحورلا ريسضتلاو
 . . قارشإلاو ةفالطلاو ةيفافشلاو رونلا ةعاعش اب : اهدحو هحورب ناسل إلا

 ! ناسن الل ةبسنلاب یو ناک نع ثدحتپ اھالک

 ! ناسنإلا قحو ةايللا قح ىف امسج طخ بکسترپ اهالکر

 اميرصنع جازتماو ةبرشبلا سفنلا ةدحوب نموت ال ىلا مظنلا لكو

 تیک امإ : نیتجیتن یدحإ ىلإ یدؤت « ةريطخ تافارحما فرحنت نيريبكسلا
 مردنت ةريثك ةيليصفت تافارحلا ىف جرعتت مث . حورلا تك امإو دلا
 . نييسئرلا نيلالتخالا نيذه نم دحاو تحت

 دسا تلمأف « ةيداملا مقلاو ةيحورلا قلا نيب تلصف مظن كانه
 امضقت الف « ةرهاقلا هتارورضو ةبرطنلا هعزاون تتبكو « هتدبنو هترقتحأو
 سنلا لخاد ىف لالتخا كلذ نم أشلو . روفنو ززقتب اهبضفت وأ « الصأ

1 



 رسحماو ممتجلا رخأتو « سوفنلا ىلع ةيبلسلا تنارف . ةايلا ىف لالتخاو

 . قالطنالاو مدقتلا نع

 « حورلا تلمأف « ةداملا قلاو ةيحورلا قلا نيب تلصف مظن كانهو

 ملاعو ةداملا لاع ىفامج اطاشن تطشنف ء مق نم اہب لصتی ام لک تنبنو

 قفرعت دمت لف « دبانتتو لئاقتت تبلقنا ىسورلا اهرققل امنكلو « دملا
 . مالسلا فرعت دعت لو ةحارلا

 « دناقعلاو تافسلفلاو تانايدلا نم اهوح احن امو ةيذوبلاو ةيكودنملا

 لازما ىلإو ةضيرلا ةيبلسلا ىلإ تلصوف «حورلا نأش نم ىلعنل دسم ا تةبك
 عاتملاو ىداملا جاننإلا نم ىلعتل حورلا تتبك ةيبروألا ةيداملاو

 : ضع مفعب سانلا تالص ىف ةين اويا هبشي ام ىلإ تلصوف « ىدسملا

 .. ةصاخ سنج ارومأ ىف یحوروقلخ طوبهو . لالغتساو دابعتسا ورامتسا نم
 . ناسن لاب قيلت ال ةيناویح

 ةسايسلا تماتأف : ةفلتغملا تلا نيب تاصف ىلا ىه ةيداملا ابروأ نإ مث

 . قالخألا نع لزعم .سنجلا نوئش تماقأو .ةيحورلا مقلا نعلزمع داصتقالاو

 تناك و . نيدلا نع لزعم ةايللا نوثشو . ةرخآلا نع لزعم ايندلا نوئشو

 مالا عارصلاو < « ةكرتشملا اهرودذج ع نم ةعوطقملا م لا هذه مدان ةجبتنلا

 ضرمتو رعاشملا فلت ةروصب سفنلا لخاد ىف ااو دار « فينعلا

 ضارمألاو مدلا طغضو راحنئالاو نونجلا ثداوح تلصوف . باصعألا

 . خراتلا ىف امه ليثم ال ةجرد ىلإ ةيسضنلاو ةيبصملا

 :اهلإ خيمت مو ةيسضنلا ةقيقلا هذه ىلع ىفرعتت م امنأل كلذ لكو
 حورلا نيب ةيناسن إلا سفنلا لخاد ىف طب ارتلاو « ىرشبلا نايكلادحوت ةقيقح

 . تاعاعشإ نم امنع ردصي امف طب ارتلاو «دسملاو
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 ةرطفلا عم ىشم ىذلا هدحو وه س ضرألا ىلإ هللا ةلك = مالسإلاو

 . هللا ابقلخ اك ةيرشبلا

 « نيطلا كلذ ىف ةيولملا حورلا ةخفنو نبطلا ةضبق ىه ةبرشبلا ةرطنلا

 . هيف اهدحوتاو هپ اپجازتماو

 دحويو « ىرشبلا طاشنلا ناولأ لكن يب طبري ىنلا ماظنلا وه مالسإلاو

 . ءاجلالا فاہْنپ

 رعاشم نم امع ردصب ام لک یامہنیپ دحوپو دس او حورلا نیب طبری

 . لاعأو راكفأو

 ةيحور ةميق هل لمجب ىأ . . هللا مساب هلعجم مث . . هحببپ بارشلاو مامطلا

 امضقيو . ةيناويح ال ةيناسنإ ةلأسم بارشلاو ماعطلا لمجمع اذهسو . ةبحاصم

 ًاشمتم كلذب نوكيو . ناويحلا ةقيرط ىلع ال ناسنإلا ةقيرط ىع ناسنإلا
 .ناسنإلا ىف هللا اهعدوأ ىتلا ةبوسلا ةرطفلا عم

 ةریثك ق ئاقح یهام إو . . لاقت ةلكت سیل یہف « هللا مسا امہلمچپ نیحو

 . حورلا طاشاو مسجلا طاش نيب امف الماك طابترالا لعجم

 ًالااح ضرألایف ام اولک س انلا اہہأ ای» : لالحنم نوک نأ ینبنی ماعطلا

 . 2« ایل ًالالح ہللا کقزر ام اوکو د . ٤“ ًابیط

 هاب هطبرب أ < هيلع هللا سا ةءارقب هلوانت لبق هاذ وه یک ذب نأو

 .« قسنل هنإو . هيلع هللا مما رک ذی مام اولک ات الو » : نادجولا یف

 .«اوفرست الو اوہ رشاو اولکو » : طباض الب هيف ناسن إلا فرس الأو

 )١( ةرةبلا ةروس ]١٠۸[ ) )۲ةدئاملا ةروس ]۸۸[
 ]٠١١[ فارعأل ةروس ]۱۲١[ )٤( ماعنألا ةروس (۳)
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 .« ربقفلا سالا اومطأو اہم اولكف » : هدحو هب رأتسي الأو

 : فد ةليسو امن إو « هتاذ ىف ًاةدهالو « لغاشلا همه ىلج الأو

 . 7« هبلص نمقب تامیقل مدا نبا بسحب »

 رخل ريبعتبو «تقولاتاذىف ةيحور ةيمسج ةلأسم ماعطلا حبصي هلك اذهمو

 < طبارتملا عمشجلا حاولا ىلانإلا نايكلا نع ارداص ًاناساإ اطاشن حبصب

 . نایک ن ع نایک هيف لصفنب ال ینا

 . هلا ما كلذك لب هنكلو . . ىس لا طاشناا حيي مالسإلاو

 مويلا » : ةشحافلا ىتيرط نع ال ًايط ًالالح نوكي نأ طرتشب الوأ وف

 لح اط و٤ ك لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو « تابيطلا کل لحأ

 ريغ نینصحم نهروجأ نهومتبتا اذإ . .. تانمؤملا نم تانصعملاو مم

 . 2« . . . نادخآیذختم الو نیغاسم

 طبر ىأ « هتاذ یسښجلا لبعلا لبق هللا مسا ةءارق ىلع ةنسلا ترج مث

 , هللا ىلإ هب هجوتلاو ةدابعلاب لمعلا

 ىذا وه لق ضیعلا نع كنولأسبو » : ارهاطو ًاميظن هاذ یف نوکی م

 نرطت اذاف « نرهطي تح نهوبرقت الو ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف

 .«نيربطتملا بحبو نيب اولا بحب هللا نإ « هلا كرمأ ثيح نم نهوت

 : ناويملا ةقيرط ىلع اصلاخ ًادسج المع نوکی ال م
 تور ايفو . سلا ظاغ نم فطل تابعادمو لاوقأ هبحاصت : ًالوأف

 . ماملاوهجام نباو یدمرتلاو دحأ هاور (۲)

 . [۲۲۳] ةرقبلا ةروس (4) . ]٠[ ةدئالا ةروس (۴)
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 تشي ام اعم لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاح نم اهنع هللا ىضر ةشلاع

 . ريثكلا ةبعادملا عاونأ نم تور دقف « هدكؤيو ىنعملا اذه

 : هاذ یف اده سالو « فد ةليسو سجل ا ناب ناسن إلا کذب : ًاناثو

 .. تابنإلاو ةرذبلا ىلإ ةعضاو ثرملا ىف ةراشإلاو ٠ کل ٹرح کڑاس د

 . زاجملا قيرط ىلع لسنلا ىأ

 : ةيدسج ةقالع هل وكب ناج ىلإ اينادجوو ةيحور ةع ل: : ًافلاو

 شا نم مک قلخ ن یک نمو » .”« نه سابل منو کا سابل نھ »

 ٤ ةجحرو ةدوم Ce لعجو ء الإ او ونكسنل ًاجاوزأ

 «رخآ ريبعتب « ًابناسن | » وا « ًاحور ًامسج طاش سنجلا حصپ انو

 . ناس الل عمتجلا نايكلا نع ًارداص
#  #% *% 

 ةطب ارتم ةجزتم ةايحلا ىف ىناسنإلا طاشنلا ناولأ فلتخم لمحي مث

 : سنلا ةقيقح ىف هيلع ىه ام ىلع

 : ناطبترم نارمأ ةدابعلاو لمعلا

 : ةدابملا وه لب . ةدابع وهف هللا ىلإ ناسنإلا هب هجوتپ لمع لكف

 نأ نم ةربلا نكلو «برغملاو قرشما لبق هوجو اولوت نأ بلا سل »

 ىوذ هبح ىلع لالا آو « نييبنلاو باتكلاو ةكسالماو رخآلا مويلاو هللإ

 ةالصلا ماقأو « باقرلا ىو نيائاسلاو ليبسلا نباو نك اسملاو ىماتيلاو یرقلا

 ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو « اودهاع اذإ مدہعب نوف ولاو ۃاکزلا یت آو

 . «“نوقتملا م كئلوأو اوقدص نيذلا كثلوأ . سأبلا نيحو

 )١( ةرقبلا ةروس ]۲٠٤[ ) )۲]ةر ةروس ۱۸۷[ ٠

 ) )۴مولا ةروس ]«[.  )( ةربلاةروس ]5۷۷[
٦ 



 : حوراا بناج ىلإ جلا هيف كرش لمع ةدابعلاو

 بناج یلإ رہطتم مسج ةكرح س اممابلو ةديقعلا ناونع ىهو — ةالصلاف

 دحأب حصت ال ىهو . هللاب لصتت نأ ابعوشخ ىف لواحب ةعلطتم حور ةكرح

 ءوضولاو ريطتلاب اه جلا ۇي نود حصت ال . رخآلا نود نيرصنملا

 نودحصت الو ؛ دوجدلاو عوکرلاو مايقلا ف تانکسااو تاکرلا ی هک ارتشاو

 نع م نیلا نباص ليوف » : للا ىلإ | عتاد ع وشو یوا حدرلا يمت

 .«نوعشاخممنالص ف م نیذلا ‹نونمۇملا حلفا دق «. ٩2 «نوهاس مہنالص

  شسلاو عيجلا لو « بارشلاوماطلا نع سج عات مايصلاو

 نود نبرصنعلا دحأب حصي الو . حورلا ةقالطن او رعاشملا ىوقت بناج ىلإ

 بارشلاو مامطلا نم حابملا نع عانتمالاب مسجلا كارتشا نود حصي ال . رخآلا

 وج دسفي اع عانتمالاو « ىوقنلاب حورلا كاراشا نود حصي الو . عاتلاو

 شغ وأ رظنلا ف شخ وأ لوقلا فش وأ ماصخ وأ لانت نم مايصلا
 نرنلا ىلع بنك اک مایصلا کیلع بتک اونمآ نیذلا اہأاپ د : لعقلا ىف

 . نوقتت کلم کلبق نم

 هباس ناف بخصپ الو تفرب الف کدحأ موص موي ناک اذاف ةنج موصلا د

 . “«مئاص ىلإ « مّتاص ىلإ لقيلف هلتاق وأ دحأ

 همامط عدي نأ ةچاح هلل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق عدي م نم »

 2 هبارشو

 حصتالو <« ىسورلا رمطتلا بناج ىلإ ىدؤت ةسوسحم « لامعأ » ةاكّاو

 ىدۇ یسح لمع نو هد ةبيطلا ةينلاب حصت .Yl رخألا نود نبرصنملا دحأب

 [؟=-1] لوثمۋاا ةروس (۲) [4] لوعالا ةروس )١(
 ةثسلا هجرخأ )٤( [1۸۴۳] ةرقبلا ةروس (۲)

 ۰ یراخباا هاور (ه)
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 . ًاتيعو ادق ناسنإلا كلي ام ماطعاب ءارقتلاب ربو لاومألل قافنإ نم

 : رطاخ بيط نع لذبلاو لخادلا نم سفنلا ةرابط نود قافنإلاب حص الو

 اونم نيذلا ااا » . ام مهکرتو مرهطت ةقدص ماومأ نم دخ »

 لاب نمؤي الو سانلا ءائر هلام قغنپ یذلاک یذألاو ناب کناقدص اواطہت ال

 امو مسك ام تابيط نم اوقننأ اونمآ نيئلا اہم اي». ”« رخآلا مويلاو

 . 7« نوقفنت هلم ثمنا اومميت الو ضرألا نم کل انجرخأ

 نيرصنملا دحأب حصي الو . ةيحور ةكرحو ةيدسج لاعأ كاذك جحلاو
 درجو رهسو لاقتنأو هجو نه ةيدسلا هكر ملا نودب حص ال . رخآلا نود

 جلا «: عوشللاو رهطنلاو ىوقتلا مازتلا نود حصي الو . ا . . طيغطا نم

 لادج الو قوسف الو ثفر الف جملا نہیف ضرف نف . تامولعم رهشأ

 . جحا یف

 حورلاو ےجلا جازتماک « ناجا و ةدابعلاو لمعلا طرب كلو

 . نايكلا لخاد یف

 ' نانطبترم ةيونعملا قلا ةيداملا مقلاو
 ةيونعلا قلا نع ةلصفنم تسيل ةيداصتقالا مظنلاو ىداملا جاتنإلا

 : اكس ىلا

 « هنقتي نأ الع کدحأ لمع اذإ بح هللا نإ »

 °>. «کتمماینغلا نیب ةلودنوکی ال یک :سانلا یلععزوب نأ یئبنی لاملاو
 ءارشو عيب نم ةيداصنقالا تايلمعلا لكب طبترم رصنع قالخألاو

 )١( ةبوتلا ةروس ]٠١۴۳[ ) )۲ةرقبلا ةروس ]۲٦٤[

 ) )۴ةرةبلا ةروس (4) [۲۹۷] ةرقبلا ةروس ]۱۹۷[ .
 [۷] راحلا ةروس (ه)
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 . "« ىفتقا اذإو ىرتشا اذإو عاب اذإ احم الجر هللا محر»:جاتنإو كلعو
 یعامجالا طلا نسم هتابط یف لمح ا ادیدش ارحم مرحب ابرلاو

 : هلوسرو هللا نم برحلاب لب « هلا بضغب هم رګ طہتریو « یداصتقالاو

 . سما نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقب اك الإ نوءوقبال ابرلا نولك اب نيذلا»
 نف . ابرلا مرحو عيبا هللا لحأو . ابرلا لثم عيبلا اعإ : اولاق مهنأب كلذ
 كئلوأف داع نمو . هللا ىلإ هرمأو فلسام هلف یناف هر نم ةظعوم هءاج

 بحال هللاو « تاقدصلا ىنربو اب رلا هللا قحمب . نودلاخ ابف مرانلا باح
 اواو ةالصلا اوماقأو تاحملاصلا اواعو اونمآ نيذلا نإ . مآ رافک لک

 اونمآن يذلا امبأ اي . نونزحب م الو مهيلع فوخ الو مهر دنع مرجأ مل ةاكزا

 برحب اولذأف اواعلت ( نف . نينمۇە منکا نإ ابرلا نم یقب ام اورذو هللا اوقتا

 نإ و. نوماظن الو نوماظت ال کلاوءأ سوؤر كلف مبتنإو . هلوسرو هللا نم

 .«نوملعت مننكنإ كل ريخ اوقدصت نأو «ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك
 . "« ءیطاخ وف رکتحا نم » : نوعلم راکتحالاو

 ةطبترم هاك« ةيحورلاو ةيقاحلا ملا ةيداصتقالا تالماعملا طبترت ذمو

 . ةايحلا عقاو ىفو سفنلا لحاد ىف
 # # # 

 ۰ ءامسلاپ شرألاو ةرخالاب اندلا طترتو

 كلما لب .. حورلا ةكسلم ةرخالاو « ما ةكلم تسل ايندلا نإ

 ةرخألا ىف امتيامنو ايندلا ىف املوأ ةدحاو ةلحر یهو . نآ ىف حورلاو جلا
 . «ناسنإلا» هتاذب وهو اهرختآ ىلإ اهوأ نم اعط قب نان إلاو .. لاصفن | الب

 تاج وتف . حوضؤلا دیدش حضاو تاذلاب ةامقنلا هذه ىف مالسرلاو

 مولا ثادحأ فصت ىلا ةمايفلا دهاشمو « ضرألا ىف سانلا ىلإ اہاك نآرفلا

 )١( ةرقبلا ةروس )۲( , ىدم لاو ىیراخبلا هاور ] ۲۱۰ — ۲۸۰[

 ) )۴یلمرتلاو دواد وپأو ملسم هاور .
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 باق ىف “رق ثيحب ةرخآلاو ايندلا نيب ًاديدش ًاطبر طبر امانا ء رخآلا
 : نيلصفنم نيئيش اسلو لصتم دحاو ءىش امن ناسنإلا

 لکو . رخآلا مويلاو هللا قتا هيف ناس الل لاقي ایندلا لامعا نم لمع لک

 : ةرخآلاب هيف ناسنإلا ذب ضرألا ىف لمع
 . 7« دغل ت تىدقام سمن رظنتلو »

 تک ام سفن لکت یفوو « هيف بیر ال مویل مانعج . فکف »

 «٩ نوهاظي ال مو

 دوت ءوس نم تلمع امو ارضحم ريخ نم تلمعام سفن لک ج میپ د

 . ادیعپ دما هپ و اېي ناول

 . “« ةلخ الو هیف عیب ال مو یئآپ نأ لبق نم < انقزر ام اوقفنأ »

 .“«ركنملا نع نوهنيو فورعلاب نورمأيو رخآلا مويلاو هللا نونەۋي »

 ٤© ةمايقلا موم هب اواخب ا٥ نوقوطيس »

 ."« ةمايقلا موب ك ر وجأ نوفوت امنإو « تومل ا ةفئاذ سفن لك »

 لا. ا..“« ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايللا ىف اونمآنيذلل ىه لق »

 قلا ةيوسلا ةرطفلا مم الماك ًايشمت ىشمتي وهف كلذ مالسإلا عنصي نبحو
 قللت لیدېت ال « الع سانلا رطف يتلا هلا ةرطف » . ناسن ولا ام هلا قلخ

 ناسا ا نایک لسة نجى ةجردب س س ًااطم نوک قلا ندلا كلذ « ها

 «درفتملا جنا اذه هل لسرأو « للا عيمج نيب ًادرفتم هللا هقلخ ىذلا ء ذنلا

 هاذ تقولا ىف لماشلاو ؛ هاليصفتو هقلاقد لك لع طوبضمل ا ء هدق ىلع لصنملا
 . ناسإلا ناك نع قشبنم ةيرشبلا ةايلا ىف طاشن لكل

 [۲۰] نارمص ل ۲ ةر وس (۲) [۱۸] رثملا ةروس )١(
 [؟ ٠ ٤]ةرقبلا ةروس ٠١[ )٤( ] نارمت ل ةر وس (۳)
 [۱۸۰] نا رمص لآ ةروس (1) ]1١٤[ نار لآ ةروس (ه)
 [۴۲] فارعألا ةروس (۸) ]٠۸٠[ لارمت ل1 ةروس (۷)
 ۳۰١[ ]مورا ةووس (۹)
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 برشا رشتا رل باتتم اواز
 عقب ناونملا اذمب لصف « ةيمالسإلا ةيبرتلا جهلم » باتك ىف

 قس هنكىلو ١ باتكلا اذه ىف انه ةقيقحلا ىف هعض وم ناك« ةحفص ۷ ىف

 جهنم » ىف كانه ىعيبطلا هرود ىدؤي هلأ اك « ىسفن ف باتكلا اذه دلوم

 . ناكباشتمو نالصتم ناعوضوم اف .. « ةبرتلا

 ضرع ديعأ ىنكلو | هريفاذح كانه هتف ام انه ديعأ نأ كلمأ الو

 . باتكلا اذه ىف اهددصب نح ىلا ةيسفنلا ةساردلا بساني ا انه ةركشفلا

# # #% 

 <« ىرشبلا ناكل ةجودزل ا ةعيبطاا ضرعتسن نحو قباسلا لصفلا ىف الق

 امحنوأو رهاظملا هذه لوأب انأدب مث . جاودزالا اذ ةريثك رهاظم كانه نإ

 . حورلاو مسجلا ةقيقح وهو

 رخلا رهظم ىو . ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطا نع ثدحتن انهو

 . سفنلا كلت ف جاودزالا رهاظ» نم

 «ةيزاوتملا ةلباقنملا ةقيقدلا طوطا كان ىرشبلا ني وكلا بئاجع نم نإ»

 : ءاجمألا ىف نافلتخم هتاذ تقولا یف امو سفنلا یف نارواجیتم امم نینثا لک

 .. لايللا ىلإ ءاجألاو مقاولا ىلإ اجالا ..هركسلاو بحلا . . ءاجرلاو فوملا

 هكردتالام ناعإلاو ساوا هكردن ا ناعإإلا .. ةي وعملا ةقاطلاو ةيسحلا ةقاطلا

 ةيبلسلا .. ةيعالاو ةيدرفلا . . عوطتلل ليملاو « مازتلالا » بح . . ساو ا
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 كلذ امفالتخاب - ىهو . ةلباقتمو ةيزاوتم طوطخ اهلك. لإ .. ةياجيإلاو

 داوا یا ةايطاب ىرشبلا نئاكلا طبر ىف اهنمهم یدؤت س اہلباقتو

 ! طابترالل حلصب بناج لك نم هطبرتو « هلك نايكلا دشت ةلباقتم ةقرغتم

 رصحشی الف « هتایح لاج حسفتو هبناوج ددعتو هقفأ عسوت هتاذ تقولا ینو

 لک ف درف نایک ناسن الل قةحتپ كلذبو . دحاو یوتسم الو دحاو قاطن یف
 ةبيجعلا ىلوألا ةأشنلا ىلإ ةبابنلا ىف مجري نايك . هللا تاقواخم نم فرعن ام

 .. . "< حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق : ةزجعملا
+k #*+ #* 

 بع أو . ىرشبلا نيوكتلا بئاجت نم ةبي ةلباقتملا طوطللا هذه

 امني لماكلا لباقتلا مغر اهم حوز لك نيب مئاقلا طبارتلا وه اف ام

 . اجالا یف

 ؟ ناسإلا سن یف طوطللا هذه تأشن فیک

 ؟ حورلا ةخفنو نيطلا ةضبقل ةرشابم ةجيتن الإ لوقن نأ عيطتسن له

 نم اهضعبو نيطلا ةعيبط نم اهضعب نإ لوقن نأ عيطتس له
 ؟ حورلا ةعيبط

 مطقلا انه كالع امو ١ نيقيلا لعب ىذلأ هدحو وهو ! هللا دنع كلذ لع

 نيقيلا دمتسن كانهف . حوراو مسجلا ةقيقح : ىلوألا ةقيقللاب انعطق ا ءىشب

 ! بیصب دقو ءیطخب دق سدح درج وف انه امُأ . هتاذ هللا مالک نم

 .. هنايحو ناسنإلا نایک یف اهراثآ و طوطللا هذه فصن نأ نذإانیسح

 . نقيب ىلوألا امنآشن أ یف مط نا نود
# #  % 

 )١( ةيمالسرالا ةيبرتلا جهنم » باتك نم « .
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 ایف كلذ مو ۰ هاجنالا ىف ناداضتم « ةقلللا یف نالباقنم نطخ لک

 تقولا تاذ ىف انایحأ اهم المعي نأ امہطہ ارت رم غلبیو . ناطبارتم
 . . لالا تاذ فو

 اه ء ةلباقتملا طوطا هذه نم طةف نبنلا نبطخ ىلإ ديورف تفتلا دقو

 جاودزالا» ةيرظن اها اهلك اب ةبرظن امهوح "ىشني حارو « هركلاو بملا اطخ

 بحملاب س ناس إلا نأ ديدحتلا هجو ىلع هب دصقيو « 4ساط»١٠1 ٥۲ ىنطاعلا

 ! دوجولا ىف صخش لکو ءىش لک هاجت تقولا تاذ یو امم ہرکلاو
 سفنلا ف بحلا امف دلوي ىتلا ةظحللا ىنف ! لوقمم ببس الو عاو ببسالبو

 ءىشلا هاجت ةوفلا سفنبو ايئاقلت هركلا هعم دلوي « صخش ىأ وأ ءىش یأ هاجت

 اس ناساسحإلا ربظي نأ ليحتسملا نم ناك الو ! هلاذ صخشلا وأ هلاذ
 وهو حطسلا ىلء رهظي ىنلا وه طقف امهم ادحاو نإف « روعشلا ةرئاد ىف

 بسربو — (1 اذال لقب لو) ! هروهظب عمتجلا حمس یذلا وه نال س بملا

 ىلع رهاظ بح لك حبصب مث نمو . روعشاللا ف — ہرکلا وہو — یئاثلا
 بحلا نوكيام رادقجو | قامعألا ىف بسارلا هركلا نع «اممومت » حطسلا

 رهاظ نركب اذكهو ! روءشاللا ىف ثويكملا هركلا نوكي ايوق ىرهاظلا

 ! داقحألاب ءوام س بيسالب  نطابلا ايب « بحلا وه ةيناسن إلا سفنلا

 هركلا امف نوكي ةلاح لك س رارصإ ىف  ديورف دعبتسا دقو

 نوكي نأك - 1! ببس ىأ - بیس نع اشا رومشاللا ف توبکلملا

 ههركشف «كجاعزإ وأ كماليإ وأ كباضغإ ف بيست دق هبعت ىذلا ناسن إلا

 هركلا « تبكتف » « هركلا ىلع بملا بلت كنكلو « بسلا اذه

 . . روعشاللا ىف
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 هنکلو .. عاوریغوأ عاو . . «ببس » انبف ! كلذ دصقي ال الك

 ثدحب دحاولا صخشلا وأ دحاولا ءىشلا هاجت ىنطاعلا جاودزالا نأ ىلع رصي

 ! ةرطفلا بص ف اذكه وهف .. بیس الب

 ہابأ بحيو . اههركیو هما دولا بح - بیس البو = انه نمو
 جوزلاو . ههرکیو هدلو بحب دلاولاو . ههرکتو اهدلو بعت مألاو .ههركيو

 ! لإ... . هه تو اهجوز بحت ةجوزلاو . اههركيو هتجوز بحب

 سننلل لقألا ىلع هريسفت فصن « ةيرظنلا » هذه ىلع ديورف مقیو

 رعاشم هجوي ىنلا وه س بيسالب س توبكملا هركلا اذهف 1 ةيرشلا

 س هركلا اذه نمو . كواسلاو لمعلا ىف كلك رثؤيو « تاعاجلاو دارفألا

  توكملا هركلاو ىرهاطلا بحملا نيب رثادلا عارصلا نم ىرحألاب وأ

 ! | ةيرشبلا رهاظم نم رهظم لكو . . ممتجلا ديلاقتو ةراضلاو نيدلا اشن

 قلي نأ « لال » بنی ناک امو 1 لیلدلا لمحي ال تنعتو فسعت وهو

 ! ليلد الب هنهاوع ىلع اذکه لوقلا

 نم نينا نيرطس یف ایاک ةيرظنلا هذه فيز نع هسفن وه فشک دقلو

 ابتا نود س ۱۳۹ ص یف لات ثیح « ٥٣ا۲۳ هص۵ ط00 » هباتک
 نإ » : س هاوس باتك لك فو باتکلا اذه یف هررق نأ قبس امل هنم
 عيطتستال « همأ ىلع هتسفانم بيسي هيأ وع دولا سفن ىف انت ىتلا ةيهاركللاا

 عراصت نأ امماع نإف « رجحلاو عنملل ضرعنت نأ نود هست ىلع یلوتست نا
 «هتاذ صخشلا هاجت هسفن ىف كلذ لبق اث نيدلا باجعإلاو بحلا

 . ( بألا هاجت ىا )

 ناشئي ال هرکلاو بحلا ناب س یردی ال ثيح نم ~— رقي اذكهو
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 نود هدرفع, كلذ لبق ادوجوم بلا ناك دقف . تقولا سفن ىف ايتاذ اءوشن

 هذه یف اشن دقف . باس الب اذکه اشن ال هركلا نإ مث . هركلا هبحصي نأ

 ! مالا صخش لع ناالل بألا ةسفانم بيسي س ديورف عزب امف س ةلالا

 ریست ف هيلع ترطیس یتا ماهوألا نع یخو ٤ هتریصب دیورف حتف ولو

 ةماع ةرهاظ ةلباقنلا طوطحلا نأ الوأ ىر نأ ايرح ناكل « ةيناسإلا سفنلا

 ةينام اهنم انيصحأ دقف . هركلاو بحملاب ةصاخ تسيلو « ىضنلا نايكلا ىف

 م ةجحازتم تسل انآ ايناث ىرب نأو ! دیزل ثحبلا مستي ارو « انه جاوزأ

 « روعشاللا ىف رخآلا ىنتخيف حطسلا ىلع اهدحأ رهظي ثي  اهاباقت مغر

 ضراعت الب ىعولا ةرئاد ىف الك رهظت نأ - ىراس اک س نکنملا نف

 اريخأ ىر نأو . مادطصالا ىلع اهامحب بيسلف تمدطصا نإو . مادطصاالو

 نم نينا نبطخ ىلع رصتقب ىنلا هريسفت نم لعشأ ريسفت ىلإ ةجاح ىف اهنأ
 هضقني مث « ليلدالب فستاا اذه لك هيف فسعتي ینلاو « سننلا طوطخ

 ! باتک نم نرطس یف هبنتپ نأ نود هلک

 لاصتا هو « املإ ىدنها ىتلا ةيئزجلا ةقيقللا لجسن كلذ مم انكلو

 هركلاو بحملا سيل هنإ لوق مث « سفنلا لخاد ىف هركلاو بحملا ىطخ

 نم ةدع تاعوجم كانهف < ةبرشبلا سفنلا ىف نيلباقتملا نيطللا امه اهدحو

 « اهدحو نيطلعا نذه نيب اباق طب ارتلاو لاصتالا سلو . ةلباقتملا طوطا

 . طوطحلا لك لمشت ةماع ةرهاظ ىه امن إو
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 ءاتجلاو تفزګا

 نيرواجنم اف نادجوي « سانلا طوطخ نم ٺالباقتم ناطخ »

 . هاجالا یجودزم

 ..امترطف ف بکر اذكه . وجرتو فاختل- امعیبطب  سفنلا نإ »
 ةدحولا فاخبو ةماظلا فاخك . نيرواجتم نادادعتسالا ناذه هيفو لقطلا دلوي

 صاخشألاو ابفلأي مل ىتلا رظانلا فاخبو مادطصالا فاخبو طوقسلا فاخو

 رارقتسالاو ءفدلاو ةحارلاو نامألا وجرب .. وجربو . . مبنلأي م نيذلا

 نم د فو هیبأ رجح یفو همأ نضح یف كلذ دعو « مضرب وهو همأ نضح یف

 . نالباقتملا ناطملا ناه هعم ونيو لفطلا ونيو . سانلا نم ما إ راس

 ءامجاودزاو امماباقت یف« اه اه نیطللا نکل« ءاجرلا عونتيو فواغملا عونتتو

 فاو « رقفلا فاو « تولا فاع . اماهاجاو ةايلا رعاشم هل ناددح

 « ىونعلاو ىسحلا لالا فاخبو « ىزللا فاح و « ةبيللا فاخيو « زجعلا

 دحاولا رولا اذه نع ردصت ةفلتخ ماغنأ اهلك . فواخ اهلك. . لوهجلا فاخو

 ىلإ ةمقلا نم « ابعسوأ» و راتوألا ىوقأ - هل لباقملا هليمزك ربتعي ىذلا

 اهوجرب ناك اک ةحارلاو نمألاو رارقتسالا وجرب كلذك وهو . . رارقلا

 « ةوقلا وجريو قيفوتلا وجرب « عسوأو عا تٽایوتسم ىلع نكلو « لفط وهو

 .. یضقنت ال یتش الامآ وجربو « منلا وجرپو ٤ هالا وجريو « ةئاكملا وجريو
 . دردج لمآ دج لمآ قق اک. یە الو

 ناکلاب اہطالتخاو امك باشتو كلت امہلوقب ءاجرلاو فوملاو »
 هفادهأ ناسا رال ناددحيو ةايلا ءاجما عقاولاف ناہج وي « هقامعأ یف هلک ی رشبلا

 ىلعو . . فاخب ام عونو فاخب ام ردق ىلعف . هراکفأو هرعاشمو « هکواسو
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 هکواس نیب قفوپو ٤ هنايح جهنم هسفنل دخت . . وجر ام عونو « وجرڀ ام ردق

 . « فا امو وجرب ام نیو
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 سفنلا ىف ةلباقتلا طوطحلا قمعأو عسوأ اه - ىرأ امف - ناطللا ناذه

 امملع ديورف زكر نيذللا هركلاو بلا ىطخ نم قمعأو عسوأ . ةيرشبلا

 وح ناجنپ ناروعش امو ٤ هرکلاو بحلا متي نأ لبق لفطلا . ههابننا
 ص ۰ ۰

 س هتعضرم نضح یف هتاذ ىلع نمالاپ را ابرطف اساسحإو « هتاذ ىلع فوٰناپ

 « هلک هلاع یم ملا ادم یف هتاذف .یقطنم مآ اذهو .بلاغلا یف هما یهو
 اذه عم « نييقطنم » نيروعش لوأ اه امه نمألا بالطو الع فوللاو

 ىصقأ اه « اهنضحو (مضرملاوأ) مألا ىدثو . تاذلا ف زكرملا نايكلا

 لبق كلذو . هتاذب ًارشابم الاصتا لصتملا اذه ريغصلا هملاع ىف « هوجرپ » ام

 ¢ هنم مط ىذلا ىدثلا وه ام وأ ٤ هتعص رم وأ هم ق نم« فرعي » نأ

 نضحملاوأ ىدلا نع دعبلاو . . مالا صخش وحب « بملاب » سحب نأ لبقو

 هو سج ًاتيش « فرعي » نأ لبق « ةرثفلا كلت ىف « هفاخب » ام دشأ وه

 . « هركلاب »

 عستي نيح . . فوللاو ءاجرال هش ىف نييلات هركلاو بملأ ءىجب ام إو

 هلوح نم « ةيسنن » تالص 'یڈنیف « هتاذ نم جورا یف عرشیو « الیلق هلام

 ىدثلا ةرطنق ىلع «ءالوأ « ةيمسم لا » تالصلا ةرطنق ىلع ربع « لوح امو

 . لاوحألا بسح . . امحاصت ال وأ امحاصتف « اهنع لقتست مث « نضحلاو
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 طوطللا لوأ اممنأل طوطللا قمعأ ءاجرلاو فولثا اطخ ناك انه نمو

 . . تاذلاب طوطالا قصلأ اممألو « سننلا نايك ىف ًازیع

 ىطخ نيبو حورلاو مسجلا ةقيقح نيب ةلصلا ةميبط نع رطنلا فرصبو

 ةلأس ىهو س ىلوألا ةقيقلا نم ةيناثلا ةقيقللا ءوشن ىدمو« ءاجرلاو فوحلا

 نيطب ارت امم نالمعي - انيأر اک - نيطللا ناف س نقيب اهىف عطقنال

 ! حورلاو مسجلا نیب مئاقلا طب ارتلاک < نالصتەو

 ىدثلامألا |دبم ىف وه « دحاو «عوضوم» فو دحاو قاطنىف امم نالممي

 .ءاذغلاب ةلصتملا «ةيولويبلا» ةيلمعلا كلت ىرخأ ةيحان نم وه وأ .. نضحلاو

 « ديورف تايرظن ىف ءاطخأ ةلج انل حضتت ةقيقحلا هذه ءوض ىلعو
 : قيرطلا ف ىضع نأ لبق ام من نأ نسحب

 نيلوألا ةيرشبلا ىطخ نأ لبق نم هانرك ذ دقو س لوألا اطبلا

 سفنلا ريسفت زوج ال مث نمو . ءاجرلاو فوحلا اه  هركلاو بحلا لبق -

 نم هلأ ىلع . . ءاجرلاو فوملا ىطخ نود هركلاو بملا ىطخ نم ةيرشبلا
 .طوطحلا ةيقب نود اهدحو طوطا هذه نم ىأب سفنلا ريسفت ةقيقلا ىف ًاطللا

 لكر . هلك اع ومجع, لمعت سفنلا نأ : لبق م ةقيقللا هذه اندك أ دقف

 انك اذإو . ءىطاخو هوشم ريسفت وه « لةتسمو لصقلم اهم ءزجب اه ريسفت

 ثحبلا تارورض نم ةرورض كتف « اه رجعو سفنلا « صيصنتا » انه رطضن

 سلا ىف ةلباقتملا طوطا لكر . اهنقيقح ىف انكم سلا نأ ًاتلطم ىنعت ال

 اهزیم و اپحوضو مغر = امنكلو « لماشلا نايكلا نم ءازجأ ىه ةيرشبلا
 . طوطللا ةيثب نع لزم لمعت الو « ادبأ اهدحو لمعت ال ئازلا

 س بس هضنب جوز لک ال = ةلصتم ةطبارتم ةكباشتم اهاك لمعت امو
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 ضەبل ٽقۇم زورب عم « تاللا ميج فو دحاو تقو یف جاوزألا لک لب

 . لاصنن | الو لالقتسا نود نكلو .. رخآلا اضعبل تقؤم راسعاو طوطالا

 تقولا تاذ ىو امم المعي نأ نكي نيلباقتملا نيطللا نأ : ىئاثلا ًاطللاو

 رومظ مزاتسپ نأ نود  روعشاللا ةرئاد ف وأ - ىعولاو روعشلا ةرئاد ىف

 هلامآو عيضرلا فواخف | روعشاللا ف هندو رخآلا « تيك » اهدحأ

 ثبتي ذإ وهو. نمألاو ةحارلاو نضحملاو ىدثلا لوح رودت — انيأر اک

 !ضراعت الب ٽقولا ٽاذ یف هنم عزان نأ « فاخب »و «هوجرب» وېف یدئلاپ

 یس دقف ةایملا قیحر هنم صنع حارو هینفش ىف هدوجو ىلإ نأبطا اذإف

 فوملا اذه « تبكب » نأ جاتحيال هنکلو . هعايض ىلع هفوخ س ًاتفۇم

 ىدثلا ىف ةبغرلا نإ مث .روشلا ةرثاد ىف - ءاجرلا م دوجوم وف

 ‹ لفطلا ربك نيح روعشاللا ةرّئاد ىلإ ًامم ناطبهپ دق « هعازتتا نم فوللاو

 .روعشاللا وأ روعشلا نم ةدحاو ةجرد لع ًاعم نان وكيف

 ناذه لصش نأ نکم فك هرکلاو بحلا نع ثیدحللا دلع یرئسو

 ءاجرلأ اطخح لصتي ام قسن ىلع « روعشاللا قاطو « روعشلا قفاطن ىف ناطللا

 . ءاوس ءاوس فوملاو

 ناذخأيو ةيرشبلا سفنلا ىف نازربب نبط لوأ نأ : ثلاثلا ًاطللاو

 سجا ةروطسأب لاصتا ىلدأ نالصتي ال « ءاجرلاو فوللا اهو « لمعلا ىف

 سفئلا نایک لک ف سعت ف اب رسفپ حارو < ماھوا لک د یورف اہیلع یب یتا
 تاذلا طفح ىهو ىلوألا ةيچواويبلا ةيلمعلاب نااصتم امف ! ةايللا ناكر

 « ةيسنج » نوكت نأ لاوحألا نم لاحب نكعي الو . مامطلا قيرط نع
 سفنو ةروصلا سفنب نألا عيضرلاو رك لا ميضرلا امف یوتسپ مادام
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 عيضرلا دنع ىچولويبلا ساسحإلا نإ لوقيف ديورف لحمتي نبحو . ليصافتلا

 لوبت وأ بارش وأ ماعط نم ةيچولويب ةذل لك نإو « ىسنج ساسحإ وه

 نم هيلع هل سيلف . . هدحو لحعلا اذه رزو هيلعف « ةيسنج ةن ىه زربت وأ

 هنع لقي ل دیورفو نوراد یأر ف ناسنإلا وأ - هتاذ ناویللاو ! لیلد

 بصنت ىذلا وه هدحو ناسن إلا لاب اف « ةيسنج ةذلب هماعط لوانتي هنإ دحأ

 !؟ تاملا ىلإ دلوملا نم سنجل ا ةنعل هيلع

 ىطخ نع ثيدلأ ىف ىضمت « ديورف ةيرظن ىف ءاطخألا هذه انيبت ذإو ..
 .ءاجرلاو فوحملا

 *# # +٭

 قاطن فو هتاذ قاطن یف شيعي وہف .. ناویحملاب هبشلا دیدش یرشبلا لفطلا

 دادمتسالا هنايك یف نل « ًاروعشو ًایسفن ون ام ناعرس هنکلو .. همسج

 . وعلا اذل ىرطنلا

 تاظحللا نم ةظل ةيأ ىف ًاصلاخ امسج نوكي هلأ لالا ةعيبطب كلذ ىنعي الو
 | هدلوم دنع

 ءىئانلا — هنم ىعاولا بناجلا نأ ديدحتلا هجو ىلع ىمي هنكلو

 طشنب ل هنايك ىف « انماک د نوكي نيطلا ةضبق ىف حورلا ةخفن نم ةرطفلا ىف

 ىبصعلا هزاهج ىف ةنماك « ةيؤرلا » نوكت ك . نايملا لاع ىلإ زربي لو « دعب

 . "*داليملا نم ىلوألا مايألا ىف هينيع ىف ةرهاظ ريغ امنكلو

 یلط ایش اہ یر, ال هنآ الإ نیتحوتفم هیلیعب داوی یرھبلا لفطلا نأ مغر (۱)
 ركز, نأ عيطتسي ال هنكلاو « جيردتلاب ةيؤرلا ىف دخأب مث . ىلوأالا مايآلا ىف قالطإلا
 حوضوب همأ ىر, نأ عيطتسي ثیح « لو الا رہدلا ةياہن لبق امم نيتلثالا هنيعب هرصب
 . ابفرەيو
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 سلا قاطن یف ءدپ یذ “یداب نالعپ ءاجرلاو فولا یّطخ ناف م نمو
 لشي ىذلا لماكملا نايكسلا ىوتسم ىلع نالمعي ًاديور ديور ناذخأي م

 . نيدحتم نجزم ىونعملاو ىسلا بناحجلا

 ىدثلا قاطن ىف س انفلسأ اک س وجریو فاح لوألا همایآ یف وف

 .رشابملا قاطنلا ىفو « هدحو سولا قاطنلا ف ىأ . بسغ نمآلا نضحملاو

 نم فاح ذأ . . هلاک یف « یعولا » لمعي نأ دعب . .ةرتف دعب هنكلو

 فاخيل نكي ءايشأ ىهو ١ نيرخآلا هوجو نمو . . ةدحولا نمو . . ةملظلا

 ! اهدوجوا ىعو ىلع نکی م( هنأل مالا “یداب یف اہم

 ىدثلا نم مسو قاطن لع نكلو « ةيسح ًارومأ هذه تناك اذإو

 ناک نإو یونعم قاطن ىلع وجریو فاخب ادبی یرخآ ةرتف دعب هل اف « نضلاو
 نم أ٤ عوقولا نم فاخي نإح وهف . ىسلا قاطنلا نم ةبرقم ىلع س دعب -

 نم نول هبحاصي امن إو « ًاتعب ًايسح ألا نوی ال عفترم ءیش ىلع دوعصلا
 انب . طوقسلا نم مجنت ىتلا ةيسللا راثآلاو « داعب لاو تافاسهلل « روصتلا »

 اثني ال «ايزيرغ » افوخ ةقباسلا ةلحرملا ف ةدحولا وأ ةماظلا نم عزفلا ناك

 هسراع ىذلا فوملا نع عبط قرافب وهو ) تالاب نعم ءیش روصت نم
 ءىهف لايلا هيف طشاي ىذلاو « ةدحولاو ةملظلا نم ًاتس ربك لا لافطألا
 . (هسح یف عزفلا ريثت ةعزفملا تالالاو ةنينلا تانئاكلا نم تاثم لنطلل

 بناج ىلإ تايونعلا قاطن ف وجريو فاخب حبصأ ىرخأ ةجرد قترا اذف

 . نعم لمع ءادأ ىف اطخأ اذإ هل سانلا رييعت نم « فاخيف » . . تايسحلا

 اذإ هنع هو اضر نم مرحب نأ فاو . ماج لانيف قفوب نأ « وجرپ »و

 نم هيلع هنامجشپ ام ناینب اهاضر لانپ نأ وج ریو « هلع هناي ًانیعم المع ین
 . .لامعألا
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 . . « مثلا » ماع لوخد ىف أدبي انهو

 لمع یا --لملا دعي لف .. هجوضن لحارم نم ةحاح ةلحرم أدب دقل

 . . عقلا نم « ةميق » هبحاصت تحبصأ امن إو « هتاذب ًامباقو هسح ىف القتسم

 ىطرشلا لمعفلا ةقيرطب . . ناويملا قاطنب هبشأ قاطن ىلع ًأدبت ةميق

 بلكلا دمي اك ] لعفلا درو لعنلا نيب ىدارإاللا مزالتلا ةقي رط .. سكعنملا

 هزاهج ىف ماعطلاو سرج ا مزالتيف . ماعطلا ىطعي مث سرج هل قي نأ لع الثم

 ! [ ماعط كانه نكي م ولو ىح هباعل لاس كلذ دعب سرج لا عح اذاف . ىصعلا

 لفطلا اف « ركي » و . . ىعولا ةرئاد ىلإ لقتنت ام ناعرس امنكلو

 نيحو « ىذألا هبيصي عونم لمسب موقي نيح هنأ « لشي » و .. يلم آريكفت

 . هجېیو هرسپ ام هبیصب بوغرم لمعب موقی

 ناذللا ملألاو ةنللاف . . ىسح قاطن ىلع الوأ ًأدبت امناذ ةوطملا هذهو

 . نایسح لأ ةذل ا هسفن ف « مقل » نائشنب ناذللاو < الوأ امپعم لماعتپ

 مألا ماستباك س ىونعلا لآلاو ةيونعملا ةذللا حبصتف ىقتتري ةرف دعب هنكلو

 اہقیمعتو قلا ءاش إل نییعقاو نیزفاح امينأتو امسوبع وأ « اهعیجشتو
 . سفنلا ىف

 نکبتشم « هلک هم اع ءلم ءاجرلاو فوملا حبصيف .. عستتو هسفن ومنل مث

 . . هئدابمو هراکفأ لکب « هرعاشمو هلابعا لکب « هنایونعمو هتایسح لکب

 ! ايلا هذه ىف هيلع رمت ةظ لكب
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 سفنلا ىف ةلباقتملا طوطحلا ةيقب نع ليصفتلا نم ردقب ثدحتن فوسو
 ... ةيسيرو ةماه ةظحالم ظحالن نأ انه انت وف ال نكلو . ةيرشبلا
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 اممضرعتس ال انثأ « ءاجرلاو فوللا ىطخ ضرعتسن نحو انيأر دقف

 طوطالا نم ىرخأ ًاجاوزأ انمض وأ ةحارصامهعم انس دقف | ةقيقلا ىف امه دحو

 ! دصقن نأ نود . . سفنلا ىف ةلباقتملا

 ىطخ ىف وغلا لحارم حرشل نحو ةيونعملاو ةيسملا ىطخ ةحارص انسل
 هکردنالامو ساوا هکردت امو لایلاو عقاولا یٌطخ كاذكو 1 ءاجرلاو فوملا

 | ةقيقدقراوف نم امنبام نيبنل ليصفتلاب طوطحلا هذه ىلإ دوعنسإ | ساوملا
 بحل . ةحضاو ةراشإ امملإ رشن ل نإو هركلاو بحلا ىطخ انمض انسلو
 نم لو ناسنإلا هوجري ام لك . فوللاو ءاجراب ةلصلا اديدش هركلاو

 . ( بیرقتلا هجو ىلع ) ههرکپ وېف هفاخب نمو هفاخب ام لکو « هبحب وېف هوجرپ

 نأ اك [ ةيلانلا ةرفقلا ىف ابحرشنس نيطللا نيب ةزيم قورف انه تناك نإو ]
 ةيبلسو ةيعامجو ةيدرف نم لصنلا ةمدقم فاهان رك د ىتلا ىرخألا طوطللا لك

 لصف ليحتسب ثيحب « ضعبلا امضعب ىف ةنمضتم « عوطتو مازملاو ةيباجيإو
 لیحتسپ اک .. « امناصاصتخا » یف ضعب نع اہضعب زم مغر رخآلا نع اهبأ

 بیس  هصاصتخا یف هزمت مغر س رخآ وضع نع مسجلا نم وضع لصف

 .ناسلإلا مسج نيوكتل ةياهنلا ىف اهلك ءاضعألا طبارت

 ىسنلا نايكلا دحوت ىلع هانركذ نأ قبس ام ىلإ هفيضن رحنا ليلد اذهو
 بعشت نم جاودزالا اذه نع ًاشنپ امو « هتميبط جاودزا نم مغراپ ناس الل
 ! عاستاو ددعتو
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 رسکلاو تسګا

 ودبيل تح « ةيناسنإلا سفنلا ىف قمعلا اديدش ناطخ هركلاو بحلا

 . سفنلا نايك ىف نالوألا ناطلا امنا - دیورفل ادب ا س لهو لول

 ىطخ نأ « هدلو» ذنم لفطلا عم جردتن نو ةقباسلا ةرقنلا ف انيأر انكلو

 فرعي نأ لبق « لفطلا تاذب ناقصتلم اممنل « ًاروهظ قتبسأ ءاجرلاو فوللا

 . . هاذ نایک نع جراخ اع نيبو هنيب ناطب ري نيذللا « هركلاو بحل ا

 نيطخ قعأ - تالاب نالصتملا - ءاجرلاو فولا قبي م نمو

 امم فصتي نيذللا قمعلاو ةعسلا مغر « نيطخ مسوأو ىرشبلا نايكلا ىف

 ! ناسن إلا نایک یف هرکلاو بحل ا اطخ

 ءءاجرلاو فوحلا هلمشي ىذلا لاجلا سفن نالمشي هركلاو بملا داكبو

 ! « عوضوملا » فو « لكشلا » ىف قراوف كانه نكلو

 ءاملم ری رج یف ناکرتشت امو .. الماک ًاقابطنا ناقبطنت ال نار ادلاف

 ناکر تشب ءاجرلاو فوللاف. یرخآلا هیف اکر اشن ال بناجب امہنم لک ص تخ مث
 بح دقف . كلذ دعب ناقرتفب اممنكلو .. نيعم قاطن ف بلاو هركلا عم

 ًامخش وأ اتش هرکی دقو . نیعم ءیشل « هوجرب » ال ًاصخش وأ اتش ناسنإلا

 « ءاقتلا» و « ًاتفاول» و «اماجسنا » كانه نأل هبحب ام إو . هنم فال

 تقولا فو . ماجسنا الو امہ ءاقنلا ال هن أل ههرکیو . اممیپ « ًاجازتما» و

 ایش هرکی دقو  رطاخملا ناسلإلا بحس اک « هفاخع ايش ناساإلا بحب دق هتاذ

 یزخ نم هبیصپ ام هرکپ مث « نیعم فقوم یف ةمالسلا هسضنل وجرب اک | هوجریو
 نيروعشلا نم لك « معط » ىف ًايساسأ راف كانه نأ بناج ىلإ اذه ! هيف
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 « اموح نازركرمتم « تانلاب ناقصال نارمأ ءاجرااو فوللا : امهاجتاو

 نم نامان ناروعشف هركلاو بحل اامأ . زكرم ا وحب . لخادلا وح ابهاجاو

 . نيرخألا وع . جراطلا وګ نايجتم نکلو تاذلا
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 بحلاوأ ءاجرلاو فوحلا ءاوس .. ةيلوألا رعاشملا هذه فصو ريسملا نمو

 اکر دی امن إو ‹ فصو ىلإ جاتح ال یتلا سفنلا تای مدب نم یو . . هرکلاو
 عقاو یف اہسراعپ نأ درج لألاو ةنللاو شطملاو عوجلا كردي اك ناسن | لك

 بذا ةرهاظ ىهو « ةعيبطلا ف « ةيبذاج لا » تناك امر نكلو . هناك

 كانو . سفنلا ىف هركسلاو بحلل روصلا برقأ ىه « [اهرفانت وأ ] ماسجألا

 نيبو « ةعيبطلا ىف امن اوقو ةيبذامللا نيب ةبيجت هباشم - تاذلاب نأشلا اذه ىف
 : ناسلإلا ىف امر هاظمو هركلاو بحل ا

 زات فيك « سيطنغملا مامأ ةعوضوملا ديدملا ةمطق بقرب ىذلاف

 بقر م .. هب قصتلت ىقح ةديازتم ةوق ىف سيطنغملا ىلإ هجتت مث + برطضتو

 ةوق ىف اهوح هجیتت مث « بلا ةزازتها سفن هاجت ةبرشب سفن زامن فیک
 . . اةرافت نأ دیرت الو امم قصت تح ةدیازتم

 اهدحأ زت فيك . . ةيسيطنغملا ف نيلثامملا نيبطقلا رفات بقرب ىذلاو

 .. روفثلا ن عضو ىلع ىمألا امہ یہی یتح دعاہتو روفن کرح یف امالک وأ

 اهاتاك وأ امهادحإ زب فيك : نيتيرشب نيسفن ىف ةيهاركلا روعش بقرب مث
 . . روفنلا ىلع امن مالا رقنسي تح دعاہتاو رول ةکرح یف

 نيتيلمعلا نيتاه نب ةبيبع هباشم دج كلو ةيلمعلا هذه بقرب ىذا

  هرکلاو بلال: ہدب یذ یداب بجمیل یتح ء سشنلا لاعو ۃدالا اع ی
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 ! ؟ نوكلا ةدام نم سفنلا هتثرو ثاريم س لقألا ىلع ةيسملا امہتروص ىف

 ءابمنك ىلإ لصيال ناك نإو ] املخاد نم ةيبذاملا ةرهاظ سردي ىذلاو
 ةيسيطر كلا اومألاكواس فرعيو ء[ نان الل فشكست مل ىلا ليهاجل |نم كتف
 جاومألا» بقرب مث «روفنلا وأ بذاجتلا بيست ىتلا [ ةيسيطنغلا ةيئابرهكسلا ]
 . . بحت وأ هركشف سوفنلا اهم جلتخت ىلا « ةيروعشلا

 عاعشإلا ماع نيب ةبيجع هباشم دج « كلتو ةرهاطلا هذه سردي ىذلا
 دس هركلاو بحلا له : بجميل ىح « ةيرشبلا سوفنلا نيبو نوكلا ف
 1؟ عاعشإلا لاعو روثلا ملاع نم سفنلا هتترو ثأريم س ةسفنلا امت روص یف

 بقرب و ساب فرتعم ةرهاظ وهو س ىسيطنغملا ميولتلا سردي ینلاو

 جاومألا عم سفن ىلإ سن نم سيساحألاو رعاشملاو راكفألا لقتنت فيك
 ولا نيب جازتمالا اذل بجسمي . . مونملا ىلإ م ونملا نم ةرداصلا ةسوسحملا

 ! ناسإلا نایک یف یونمماو
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 قاطن ىلإ نایفترب مث ءالوأ سولا قاطن یف ءاجرلاو فوملا اشي اکو
 نایترب مث سوسعملا قاطن یف هركلاو بملا اثني كلذكف . . تايونعملا
 . تايونعملا قاطن ىلإ

 «يسملا نم الصيل « نضحلاو ىدثلا ةرطنق ءاجرلاو فوملا ربي اكو

 ء يلا نم الصيل امناذ ةرطنقلا هركلاو بحلا ريمي كلفكف « ىونعملا ىلإ
 . ىونعملا ىلإ

 س بحلاف , هنضتیقو هعضرت ىلا . . همأل هبح وه لفط هسحي بح لوا
 . نضلاو یدلاب هروپظ لوا ف الماک الاصتا لصتم - یرت اک
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 لحعو فستو 1 ىسج بحملا اذه نأ لالا ةعيبطب ديورف معز دقو

 ةكرح وأ زربت وأ لوبت وأ بارش وأ ماعط نم - ةيچولویب ةنا لک نإ لوقیل
 غوبصم هتاذ ىچولویٻلا نایکلا نأ ساس ىلع « ةيسنج ةذا ىه - ةيلضع

 ! سنجل ا ةثواب ثوم هنع ردصي ام لكف « ةيسنج ةغبصب

 لبلد لمعال ىذلا « ىدادبتسالا » فسعتلا اذه نع رظنلا فرصبو

 هتيرظن فيز فشكسنا ىرخأ ةوطخ ديورف عم ىشمتن انن اف .. ضرفلا اذه ى
 . . عسوأ قاطن ىلع

 هجنيف « ةيچولويبلا ةذللأ قاطن ليلف دعب ىدعتپ س كش نود س بملف
 ربع هنإ . . نضحلاو ىدثلا تاعاس ريغ ىف ىح اہتاذ مالا « صخشل »

 امطق همأ بحي لفطلاو . . « رعاشملا » قاطن ىلإ لصيو انلق اك ةرطنقلا

 ةعاضرلا ةظحل دعبام ىلإ بحملا دادتما نكلو .. هنضتصقو هعضرت ىلا ىه ابال

 ىح ساسأ ىلع ىنبنپ ىذلا « ىونعملا ماعلا ف لوخدلا ءدب وه ناضتحالاو

 . لاح ىأ ىلع اصلاخ ايسح سل هنکلو

 نیح .. . انجب ايچ ولویب بحلا اہف نوک ال ىلا . . ةلحرملا هذه یف
 فک . .یچولویبلا نایکلا نم رک أ « اسف » ارمأ حبصي بحلا ادیب

 لأسم بملأ اذه ناك اذإ « بحلب امممأ وح ىثئألا ةلفطلاو رك لا لفطلا هجتب

 !؟ یرشبلا كولسال ىسجلا ريضتلا بحاص معز اک « ةيسأج »

 لفطلا نأ .. « سنج » ال « بح » بحلا اذه نأ انل تبثي ىذلا نإ مث

 «بألا مهم . . هم ريغ نيرخآ صاخشأ ىلإ حايترالا ىف ذخأي ةراف دعب

 مم دحأ ناك نإو .٠ مهملإ وهو مم قصليف . . ءاقدصألاو ءابرقألا مهمو

 سفن ف بملا عاسنال رهظم درج وهايو . مالا نع دعب - ینغپ ال
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 . هاذ قاطن جراخ عقي یذلا « یجراحلا نركلاب هساسحإ عاستا مم لفطلا

 هذهش سنا ةر وطسأ نأ تبثي ام . زي الب ةلفطلاو لفطلا ىوتسي اذه ىفو

 ! ساسأ لع ةمأق ريغ رمملا نم ةلحرملا

 جات ثيح « وعلا لحارع نم ىعیبطلا هلاكم ىف سنا بلا ءیج امن

 . موسقملا ىجولويبلا هرود ىدؤبل « ىلا ناكل ةيسفنلا ةينبلا هيلإ
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 ؟ ألا |دبم ىف هركلا نود لنطلا ملاع ىئ هدحو بلا رهظي له

 لنطلا بح نإ « ۲٥۵٥٥۰ ۵» ۲٠۲۳ باتک یف هست دیورف لاق دقل

 هلع ف هركلا رهظب نأ لبق « تقولا نم ةرتفل هدحو هسف ىلع رطيسي هيب أل

 . مالا ىلع هتسضانم پيس مزيف بألا هاج ىروعشلا

 نع ةرابع عيضرلا لنطلا اع ىف وهو - بلا نأ لاح ىأ ىلع ودبيو

 طللا نوكيو . روهظلا ىف نيلباقتملا نبطحلا لوأ نوكي س « قاصتلالا »

 دوج وم كش الو هنکلو . هريش ام دعب دجال هنال سفنلا یف ًاتماک هل لباغما

 ااذ هما تناکو لو . هم نم ىدألا عزاب نُ لوا صخش ی الثم هرکی وهف

 ناک ولو . همأ نضح نم وه هعزتنپ نا لواح صخش یأ هرکیو . اهبحي یتا

 < مالل حرتسي ا هيلإ امف حرتسي تلا ةجردلاب هفلأب تح ] هبحي ىذلا هابأ
 احرم “دابا ش وه مث . [ هیلإ باهذلا ف هن ءاقلت نم ًابغار نوکپ وأ
 . . رهاظ بيس ريغب نبنيعم ًاصاخشأو ةنيعم ًاهوجو هركي هذه ىعولا
 ةلحرملا كالت ف سفنلا ىف هركلا دوجو تبثي ثلذ لكو . هيلإ اوددوت ولو
 . ليلقب هل ًاتحال وأ بيلا روهظل امزالم ء ةركبملا

 جاودزالا نع هبتك مظعم ىف ديورف اهددر ىتلا ةروطسألا نكلو
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 دحاو تقو یف ًایاذ اوشن هركلاوبحملا ءوشن ىع ۸صا 1۷1٥۸۰١ ینطاعلا

 الع ليلد ال ةروطسأ . . ناسنإلا اع ىف مقب صخش لكو ءىش لک اجت

 هركيام اريك ناسلإلا نأ ىهو « ةعداللا ةرهاظلا هذه الإ . . عقاولا نم

 . هركلا اذه ىلإ ةعفادلا بابسألا ىمي نأ نود هبحب ىذلا ءىثلا وأ صخشلا

 ثدحب نبحو. بيس هل ةلاح لكى ف هركسلا نأل انلق اك ةعداخ ةرهاظ ىهو

 ءدب ىذ “یداب ًادوجوم نکی م هنأ ہانعم سيلف روعشاللا ف ببسلا ینتخب نأ

 بحملا بيسو بلا ىم ًابتاذ اوشن اش هلأ وأ «روعشلا قاطن یف

 .دیورف معز اک

 نم ىدثلا عزفت ابنأل - هيف كش ال ًابح احب ىتلا - همأ هركي لنطلاف

 ةيجو نم وه سحب انب [ ةعاضرلا نع هنك نسحب هنأ ىرت نیح | هف

 ىنباي ىذلأ وهو « هيف فرصتلا بحاص وهو « وه هكلم ىدثلا نأ  هرظن

 خست نیح هسبالم هنع عزا امنأال ابهرکیو !دیرپ نیح هنم ءافتک الا نلعی نأ
 ! هبسچ یف رک اک هست یف رو هقياضن ت رح ف « اهريغ سالم هسلتو

 فکش هخارصل خپصت الو « هبمحت نبح ءالاب هسج لبث الآل اپهرکیو

 نم نأ وه ىرب ءایشأ سل نع هفکت األ اپهرکیو | ةليقتلا ةمبملا هذه هنع

 اهربتخب نأ هقح نم نأ وه ىرپ | ةراض | ءايشأ ضق وأ « اسما نأ هقح

 ىدبتيو . هركلا شنت بابسأ اباكو . . لإ .. لإ . . «اهفرعيل » هلانسأ

 ءان یف اہمسج نم هلوطپ امو اپمجو ىلع همأل لقطلا برض ىف هركلا اذه

 ةيجاوم ىلع ىوقي ال هلك هركسلا اذه نكلو . عاضراا ريغ ىف وأ عاضرلا

 ىفو « ًاتقؤم نوكي مث نمو . همأ وع هب سحب ىذلا فينملا قيمعلا بلا

 هرعاشم ىلع رطيسملا وه ¬ اهدعبو البق س بلا لظبو « ٽاوزن ةر وص
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 اذهو |روعشلا ةرئاد ی قب ما روشاللایف هركلا انه بسر ءاوسو . هما هاج

 . دیورف معزب اک بیس الب سیلو « ببسم هرک وهف | نکم
 5 وقلا هيف لثمشت هنأل س هيف كش ال ًابح هبي ىذلا س هابأ لفطلا هركيو

 هعنم, وهف . دودح الب ةبئاسلا لفطلا تافرصتل ًادح مضت ىقلا « ةيهانلا ةمآلا
 ىتأ اذإ ةدشب هرمي وأ . همضق نم هعنع وأ . كاذ وأ ءىشلا اذه كاسمإلا نم
 لمعلا جرو هكياي وأ . هلح نع عنب وأ . هبرضي وأ . هنع یضرپ ال الع
 یدبتیو . هرکلا یشن بابسأ باكر . . لإ . . ڂإ .. هنضحب قاعتم وهو
 هلك هركلا اذه نكلو ! هل هضع وأ هيبأل لفطلا برض ىف كلذك هركلا
 -- نوكي مث نمو . وحن هسحيىللا فينعلا يملا بلا ةهجاوم ىلع ىوقي ال
 ءاوسو . رطيسملا وه بحملا لظبو .تاوزن ةروص ىفو ًاتفؤم- همأل ههركك
 تشان سیل « بیس ہرکو یف روعشلا راد یف نب مأ رومشاللاف ہرکسلا بسر
 كلذك ةلخاد ملا هاجت ةيسنجلا رعاشملا تسيلو « بحملا نم ًايتاذ اءوشن
 رشي هلل اح همأ ىلع راغي لغلاف . . عداخ دحاو رمظم ىف الإ . . هبابسأ ف
 كلذ ىف ىوتسي . ةثبلا دحأ امف هسفاني نأ هركي وهف . اه لماكلا كالتمالاب
 اإ و . . هابأ سل هتسفانم هركي نم دشأ نكلو .. هريغ دحأ ىأ وأ هوبأ
 هتکلم نم هعزتنو «نضلاو ىدثلا ىلع هفلخ ىذلأ ءهدعب دفأولا لفطلا وه

 ! لاح لفطلا هقيطب ال یذلا وه تللذ ! هشرع نم هلزایو
 «اهسلع هتسفانم ببسإ بألا ةيهاركو « مالل ىسنإ لا قشملا ةروطسأ امأ

 ء مالل لماكتلا كالتمالاب رشت كلذك ةلفطلا نأ اساسا نم امده ىنااف

 ! ديدم با دفاولا ةصاخبو امم ابعزتني نم لك هركستو
 هيبأل لنطلا ةيهاركن أ تبثيل امليلعأ ىف هرمع ديورف ىنفأ ىتلا تالالاو

 لع ن تالاح . ىلوألا ةلوفطلا مايأ ىلإ ةدترمو « هروعش ال ىف ًادج ةقيمع
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 لنالىناا نكلو .. ةيوس وأ ةذاش تناك ءاوس « اهم ملستلل لماک د ادعتسا

 ىسضجلا قشملا وه هركلا بيس نأ وه - ىلع ليلد ىأ لمح ال هنأل - هب
 ءاليتسالا ف = ًايسنج - بألا ةسفان روعشلاو [ بيدوأ ةدقع ] مالل

 . مالا ىلع

 هيلع مجهم ًاعرم ًاويح لفطلا ابف ىرب ىتلا مالحألا نإ ديورف لوقب
 . بألا ةيهاركن ع ىروعش ال ریبعت یه هسارتفاب مهو

 بألا لع ناويلا لواح نإ لوقيف « ثحبلا ىف ًادج « قمعتي » حوربو

 ةيرشيلا نأ هببس « للا ف نطابلا لقعلا همدختسي ىذلا ىروعشاللا زمرلا ىف

 تسدقف كلذ ىلع مدنلاب تسحأ مث (۱1) امأب رثأتسنل اهابأ تلتق ىلوألا

 ةدابع هب تادبتسا مث . لتقلا ةئيطخ نع اريفكت هلدبعو دلاولا ىركذ

 راصو . بألاب ناويملا لادبتسا ةيرشبلا روعش ال ىف بسر مث نمو . ناوی ا

 ناوي كلذا زمري - بألا ةيهارك ىلإ زمري نأ بحي نبح س روعشاللا

 . لفطلا لع جاه سرتنم

 ةحيح انآ الدج ضرتفنس .. ديورف ابفلي ىتلا ةيوتلملا ةليوطلا ةنللا هذهو
 ! اهريفاذحب

 هان ! ؟اہلع جاه سرتنم ناویحپ كلذ ى ألا ةلفطلا ل اذاماف

 اذه ىف اسفانت ىلا مألا هركتتو « ًايسنج ًاقشع اهابأ قشعت دیورف مز یف

 دحأ اهاركذ سدقي ملو «دحأ التقي م مألاو [ ارتكيلإ ةدقع] قشملا

 ! ؟ ناويملا ةدابع دحأ اهب لدبتسب ملو « ةئيطحلا نع اريفكتت
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 !بابسأكلذك هلف .. مک نيرخ الل ».. ةماع ساناا هجوما هركلا امأ
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 ! هتأذ دوجولا وه هيس

 بحبو 1 هتاذ بح هنأل نيرخآلا هركي - ًامومع ناسنإلا وأ - لقطلاف

 2 حشلا سننألا ترضحأو » "« ديدشل رينا بحل هنإ >: هتاذل ربما

 هرکی هناف « هيف اغلابم اروعش اهدوجوب ًارعاش « هتاذ لوح ًارکر بتم ماد امو

 .هيلع اقيضمء هدوجو ىلع ًاطغاض مدوجو سحب هنأل ! مدوجو درجف نيرخآلا

 نينمؤمل ا بواق نم هعزيس هللا نإ نآرقلا لوقي ىلا « لغلا » وه اذهو

 مرودص فام انعزلو » : [ ! اينالا ىف مم اق ىف دوجوم هنأ ىأ | ةمايقلا موي

 . ۾ نیلباقتم ررس یف اناوخإ «لغ نم

 ةيسفنلا طوطا المشي ىذلأ « بيذهنلا » نع لصنلا ةباهن ىف ثدحتنسو

 .. هركلاو بملاو « ءاجرلاو فوللا ىطخ ةصاخبو « اباك

 . امعوج ىف ةيرشبلا ةايحلل ىرورض - نيبتنس اک بیده وھو

 ًادبأ ًارطيسم هدحو نركب ال هركلا نأ ىلإ انه ريشن نأ دو انكلو

 .. ةفرحنملا ةضيرملا سوفنلا ىف الإ دقح ىلإ لوحتي الو .. ةيوسلا سفنلا ىلع

 ىرطف بح وه . مهلك ن برخ الل .. ةماع سانلل ناسن إلا هسحي ىذلا بحلا نأل

 مم ىتح « ناسنإلا ىلع ىفطي الف هركلا ةنزاوم ىلع لمعي وهو . قيعو

 . هل ريما بحو « هلاذپ هروعش

 هجوم ا «لغلا » كلذ نم ىدم رحآ ىلإ ليلقتلا ىلع بيذمنلا لمعي امنإو
 هنكلو .ةلباقتملا طوطللا ىلع بيقمتلا ءانثأ ىف اهركذنس لئاسوب « نيرخالا

 هركلا ةقاط « تبكي » الو « هن جراخ نم ًائيش ناس إلا ىلع ضرفي ال

 ]1^[ ماسالا ةر وس )۲) [ ۸ ] تايداملا ةروس )(1)

 ]٤۷[ رجلا ةروس (۴)
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 ءارو نم ةايملا ريس طخ هجونو سفنلا لخاد ىف  ةتوبكم - مدتحن ثيحب

 » Totem & Taboo « باتک ةصاخو « اہک هبتک یف دیورف مذ اک راتسلا

 نم ةيرشبلل ةيركفلاو ةينيدلاو ةينادجولاو ةيعامجالا ةايللا هيف فصي ىذلا
 ىذلاو « هيلإ ةراشإلا تقبس ىنلا ىنطاعلا جاودزالاو بيدوأ ةدقع لالخ

 | بابسأ ريغب ةضورفم ةبيرض س بلا نم “ىثان هركلا نأ هيف مزي
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 ةرطنقلا هذه ريمي مث « نضحملاو ىدثلاب الصنم أدبي ىذلا . . بحلا اذه
 ٠ ادج مئار .. ادج بیج ماع هنإ ... تايونعملاو « رعاشملا » لع ىلإ

 : ادج لیسو

 لفطلا اع نكست ىتلا ةريغصلا ىدثلا ةطقن نم .. عستيو عفترب لظي هنإ

 ةايلاو هلك نوكلا لمشب .. ازاجم ال ةقيقح .. هلك اعلا لمشي ىتح . . هلك

 . هلل ىلإ لصيو . . ناساإلاو اہک

 . . عافترالاو ةعسلل بيج دادعتسا ثاذو . . ادج ةمخض ةقاط امن إ

 یھ لب .. بس اهنضحو امد ال . . باک همأ لفطلا بحب نأ دعبف

 بحبو «كلذك هابأ بحب نأ دعبو « هيلإ ةبيبح « هلع ةلقتسم تاذك اهلك

 ریسلاو ةکرلا ىلع هلولوامیو هن وېعاليو هنوفطالپ نمم سانلا نم هلوح نم
 .. ريكفتلاو مالكلاو

 . هاوتسمو بلا قاط كلذ هعم مسيو یسحلا هلا مست

 . ةنيمم « ففاوم » و . . ةنيعم ءايشأو ةنيعم ةئكمأ بحب حبصأ دقل

 . 2إ ... مامطلاو ىوالاو ةيلستلا تاودأو بعللا بحي
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 .. ههجو ىف مستي نأو .. ىعاني نأو .. للدي نأو .. لح نأ بحيو

 . . عجشي نأو

 فقاوم ىهف . ةصلاخ ةيسح تسيل وأ . . ةيسح لئاسم تسل هذه

 . بسغ الاعا تسیلو . .لاعأو ےق — ہلاع یف - اهلإ . «ةيونعم »

 «هتاذب ةقصاللا ےقلا یہ ءدب یذ “یداب اہ یتلا « تلا » نأ یعیبطو

 دودح نم هب جرخت « ناسن الل هللا امبهو ىنا ةبيجعلا وفلا ةيلمع نكلو

 بحق « دعب امف هنع ماكتنس ىذا « ةيعاجلا » طخ ىلع « ةدرفملا هتاذ

 . . نيرخألا عم ةايلا اهمزاتست اق  عردتلاب - بحبو « نيرخآلا

 ةہرکك نوکتل اإ لب . . هدم یف انیه ارعا سل عقلا هذه ومنو
 . . بح ا ةرئاد ىف ال هركلا ةرئاد ف عقت . . رمألا “یداب یف

 طخ ىلإ لصت ىح . . هركلا طخ نم قلزأتف . . لقتنت اديور اديورو

 . . قافلا ىلعأ ىلإ لصت ىح ةجرد ةجرد هعم دعصت مث . . بم ا

 « ةعاجشلا»و « قدصلا »و « ةحرلا»و «لدعلا ٠ ناسن إلا بحب ذئدنع

 ..«ةيناسإإلا» و

 . . « ةعيبطلا » بحب . . نوكلا بحبو

 . لالا بحي و

 . . ءايحألاو ةايلا بو

 . . هللا بحيف ىوصقلا ةمقلا ىلإ لصي مث
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 . . بملا عاونأ لك ىلع هلالظ رشنيف ىولعلا بحلا اذه دوعيو

 . . هللاب اهطب ريف

 دنع , . ءافصلا نم امنياغ لصت نبح ةيرشبلا سفنلا ف بحملا ةف تالتو

 . . ناسنإلا نم ىكناللا فرطلا

 . . بلا طخ ىف بئاجملا نم ةبيجت ثدعم مث

 .. سفنلا نيوكت ف نايناثلا ناطحلا اه هركلاو بلا ىطخ نإ انلق دقل

 . ناسنإلا تاذب ناقيصللا « ءاجرلاو فوللا امه نالوألا ناطلعاو

 .. ةزجعمل اانايحأ عنصي .. فيفشلا ىلارونلارصنعلا اذه .. بلا نكلو

 بيكر ت = لقألا لع اتقؤم  ریغیف هتاذ لع همفرب .. هتاذ ىلع ناس إلا عفر

 طخ هسفن ف بلغيل تح « عسوألاو قمعألا طنا وه بملأ حبصيو . . هن

 فوملاب ةقيصللا « هسفن ناسنإلا ىحضي دئدنعو . . ءاجرلا طخو فوحلا

 ! هلا لیبس یف . . « مقلا » لیبس یف « ءاجرلاو

 بيترت نوكي ىداعلا ناسنإلا ف . . « ىداملا » ناسنإلا وه اذه سل

 نكلو .. بملاو هركلا مث ء الوأ ءاجرلاو فوملا ۽ انركذ اك طوطملا

 نوكیو « هسفن ىف بحلا ةرئاد عسنت ىداملا طلا ىلع عفترب ىذلا تاسلا

 ءاجرلاو فوللا ةبانلا ىف بلغت ىح « ةرئادلا هذه عاسنا رادق هعافترا

 . . هدحو هللا نم ءاجرلاو فوللا قبتيو . . هلك ىضرألا

 ميسون ىف بلا بلغ نيذلا .. ءايبنألا م رمألا اذه ىف ةيرشبلا ةقلاو

 . . ءاجرلاو فوحلا نم مهصاخشأب لبصتي ام لك ىلع
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 ىلا ةيئزج لا قئاقملا ديورفل لجسن نأ ةرقفلا هذه مخ نأ لبق یغییو

 ناذللا اهو « ةيرشبلا سفنلا ىف نيلباقتملا نيطللا نيذه نأشب الإ ىدتها

 مضوف انار اک فست دق ناک نإ و « هثاحبأو هدهج نم اريثكاملإ فرص

 . تايئرجلا هذه هب رسفي ىذلا ساسألا

 ناك نإو . هركلاو بلا ىطخ نيب قيثولا طب ارتلا ىلإ ىدتها دقف

 . ةلباتملا سفنلا طوطخ لكل ةلماش ةرهاظ ابن كردي ل

 صخشلا وأ دحاولا ءىثلا هاجت انايحأ هركلاو بحلا عاج ىلإ یدتهاو

 ء ةادلا ةلاملا ىه هذه نأ ىلع رصأ ناك نإو [ 4ساط1هزاع»١٠ ] دحارلا

 انآ انيأر دقو | اه بابسأ ال ةيعيبط ةرهاظ اهب اهريسفت ىلع كلذك رصأو

 بلا نوكي ثيحب رداقملا ليدمت لقألا ىلع نك مث نمو « بابسأ تاف ةلح

 . قعألاو مودألاو ىوقألا وه

 نم س رهاظ بیس الب = انایحأ لقتنب ناسن إلا نأ ىلإ اریخآ یدتهاو

 ةظحالم كلتو . اجيردت وأ ةأخ هنم روغنلاو هتيهارك_ ىلإ صخشوأ ءىش بح
 بحلا عمايلاقلت هركلا دوجوىلع اليلد اتم ذا هنكلو . كشالو ةقداص

 اہ لاقو « [ ھسطاہاا!٥ہ١٥ | صخش لکو ءیش لک هاجم س بیس نودب

 روعشاللا ف اتوبكم ناك ىذا هركلا لوحتي ثيحب « عضوال بالقنا درحم

 ! روعشاللا ىف هل لباقملا بحلا تبكيو ء حطساا ىلع عاو هرك ىلإ

 رسفي | هنأ ىلع الضنف . .ريسضتلا اذه ىف هديؤن تأ عيطتس الو

 ببس . . ىج ردتلا وأ ”ىجانملا بالقنالا اذه ببس رسي م ۽ امناذ ةرهاظلا

 ةماع الو ةلماش الو ةماد ةرهاظ تسل امنأ ذإ . . روعش ىلإ روعشاللا لوح

 .. صاخشألادنع ةيدرفو رعاشملا فةيدرف تالاحىه اع إو ..سانلا ميمج دنع
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 اهنم ذا هن اف « طقف امودح لجس امو امناذ ةرهاظلا رسفي مل هنأ نع الضف

 ہلوانت ام ءیش لکک ومف . . ةرورضلاب هتبثت ال ما تابثإل ًایفاستعا الیلد
 . ريسفت نم رثک أ لمتحب « دیورف

 : هباتك ىف هناحبس هللا لاق ام الإ ةرهاظلا هذه ىف لوقت الف نح امأ
 هللا ىلص لوسرلا لاق اک الإو .«"هبلقو ءرملا نيب لوح هللا نأ اوماعاو »
 دحاو باقك نجراا عباصأ نم نیعبصإ نیب مدآ ینب بواق نإ » : لسو هيلع

 . اش فیک اہفرصی

 ! بواقلا لوح الإ . قطنملاو ململاب رضي نأ نكي ءىش لكسف
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 ةونخلا ذرت
 ةروصب ناعبني ناس إلا ىف ةي ونعمل ا ةفاطلاو ةيسلا ةقاطلا .. ناطلعأا ناذه

 . .ةيرشبلا ةعيبطلا جاودزا اهملع انينب ىتلا حورلاو دسجلا ةقيقح نم ةرهاظ
 مرلاب دحوم نایک ناسنإلا نأ ام اد انئاھذُا یف رقب نا ینہای ناک نإو
 . جاودزالا كلذ نم

 تايواكلاو باصعألاو ساوح اب ةلصتملا دسجلا ةقاط ىه ةيسلا ةقاطلا»

 هجو ىلع دحأ ىرديال ةيونعملا ةفاطااو . تايجولويسفلاو تايجولويبلاو

 ىديرجتلا ىروصتلا ريكفتلا ىه امنكلو « اهتيهام » و « اہناکم » دیدحتلا
 كردي . « ةليضفلا » كردي . « تاإيونعملا» و « تايلكلا » كردي ىذا

 .. «لاجلا» كردي . « قلا » كردي . « لدملا » كردي . « ايلعلا قلا »
 ."« تاديرجو تايونعمو تايلك نم كلذ ىلإ امو ر

 هنس یف دج مامإالا هاور ثیدح )( [۲4] لادنألا ةروس (1)

 € ةيمالسإلا ةيبرتلا ^t 2 بات نم )۳(
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 لصف ىف « ثيدحلا املا ف ناسن إلا » هباتک یف یلسکه نایلوچ لوقی

 هتردق ًاحوضو امظعأو ةذنلا ناسنإلا صاوخ لوأ » : « ناسنإلا درفت »

 جتاتن ناس إلا ىف ةيساسألا ةيصاملا هن ناك قلو . . ىروصتلا ريك ةتلا ىلع

 « . . ةديازتملا ديلاقتلا ومن اهمهأ ناكو « ةريثك

 زاتما ىلا صاوللا ههو » : لصفلا سفن نم رخلا عضوم ىف لوقيد

 ةيصاخ نم ًأشنت « ةيجولويب اهنم رثك أ ةيسفن امنيمست نكمي ىتلاو ناسن إلا ام
 : ةيتالا ثالثلا صاوللا نم رثك أ وأ

 . ماعلاو صاحلا ريكفتلا ىلع هتردق : ىلوألا »

 كواسلاو لقعلا ماسقنا سكعب « ةيلقعلا هنايلمعل ىسنلا ديحونلا : ةيناثلا »

 . ناویلا دنع

 بزطلاو ةمألاو ةليبفلا لثم ةيعاجالا تادحولا دوجو : ةئلاثلا »

 . امنفاقلو اهديلاقتب اهم لك كسم و « (ةينيدلا ةعالا) ةسينكلاو

 ناس إلا لبق ام ةلحرم نم لقعلا روطنل ةريثك ةيوناث حئأتن كانهو »

 رك دذ نلو « ةيچولويبلا ةيحانلا نم ةديرف كش الب ىهو ء ناس إلا ةلحرم ىلإ

 <« نيينفلا عاد لاو قوذنلاو ةيقيسوملا بهاوملاو ةتحبلا ةيضايرلا مواعلا اهم
 . « ىلاثلا بحملاو ء نيدلاو
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 . . سنج لاو بارشلاو مامطلا ىف ةلثمتملا . . مسجلا ةقاط ىه ةيسلا ةئاطلا

 .« لمعلا » ةقاط .. ةدالا لاعو سلا لاع ىف ةجننملا ةكرحتملا ةيلضعلا ةقاطلاو

 اف س نوكست ىتلاو « ناسنإلا ىف دلوت ىتلا ىلوألا ةقاطلا امن حضاوو
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 ةقاطلا ذخأت نأ لبق « ًاسولم ًادرطم ارهاظ اوم تم دق س سنجل ا ةقاط ادع

 . . وغلا ىف ةيونعملا

 ةيسح ةفاط وهو دلوي ناس إلا نأ س افن انرشأ اک -تللذ ىنعم سلو

 هلاک ل خاد یف دجوت امو . ًاملاخ ا اویح وأ. ًاصلاخ ًادسج دلوی یا . بس
 « لبق نم اهانلثم ك ء امنكلو . ةيسيلا ةفاطال ةلكملاو ةلباغملا ةي ونعم ا ةقاطلا

 . نبح دعب الإ ومنت ال ىتلا راصب إلا ىلع ةردقلاك ةنماك نوكت

 كلذك ىوقت - تالضعو = ًابميردت ىوقت س ساو لفطلا داوي

 نايكلا وه اذهو . .زرفتو برشتو لك أت ةينانج ةزمجأو س ًاييردت

 . ناس الل ىسحملا

 رخأتت ىتلا ىه س ةيسلا تاقاطلا نيب نم  اهدحو سنجلا ةقاط

 . رودقما اهرود ىهي ىتح مسجلا ىف ةنماكل ظن « روهظلا ف

 . . ريدقلا عدبملا قلاللا دنع هتكح كلذلو

 وفلا نم ًاتیعم ًاردق مزاتسپ — ناویملا دنع یتح س ینا جاتنإلاف

 - أ وأ ناک اک ذ  نئاکلا لمحتیل ىشضللا » و ىدسجملا

 بترتپ ام لمتحپ مث ۽ منی یتح دکو ثحبو داہج نم یسنما ءاقللا هبلطتپ ام
 . خا .. ةياعرو ةيبرتو ةيانعو ماعطإ نم همزاتست امو ةيرذلا : جانت نم هيلع

 حبصيل ىضنلاو ىدسجلا لاجلا ىف حضن دق نئاكلا نوكي نأ یغبنی مث نمو

 لومي دعب لفط وه امني « لسن ةادأ نوكي نأ حصي الو . لاسن الل عاص

 . تاعبتلاو ديم لاو ةقشملا لمتحب الو « هسفنو « هدسج رومأ ىف هريغ

 ًارمأ ةركا بلا ةلوفطلا ىف ةيسنجلا ةفاطلا روظ حبصي كلذ لجأ نمو

 )١( ةقيقح ناسأ الا دعو ءازاجم لاويلا دنع سفنلا مدختسل .
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 . ىلا نئاكسلا ةفيظو ةيأ تقولا كلذف ىدؤي ال هنأل .. رربمالو هل ىضتقم ال

 بسح « طوبضملا ردقملا هناكم ىف ءىش لک عضب ريدقلا عدبملا قلاملاو

 ثبعلاو ًأطللا نع هزاتت ىتلاو . . لع اهوامي الو ع ابقبسي ال یتا ايلعلا هتكح

 نح رلا قلخ ىف ىرتام » « "ردقب هانقلخ ءیش لک انإ » : فارسإلاو

 . « توافت نم

 هلوأ نم هىظتنت ىلا « هلكض يرعلا نوكلا ف ةطوبضملا ةيهانتملا ةقدلاو

 ةعرس نم ارتم الو ةرعش دق هرادم نع جرخب الو هنزاوت لتخب الف هرخآ ىلإ
 سنجلا عضتو « حيحصلا هناكم ىف ءىش لكم ضت ىلا ىه ةقدلا هذه 1 عاعشلا

 . هتايحو ناسنإلا ناي نم حبحصلا هناکم یف

 2 ًاطيشن دلوي ىسجلا نايكلا نأ نم ديورف همعز ام ًاببع ناك كلذل

 ىلإ ليملا ىهو . ةيعيبطلا هتلحرم ىلإ لصي ىتح ةددعتم ًاروص ذختيو « لفطلا
 ! غوابلا ةلحرم ىف رخالا سنجل ا

 ةلدأ . . هلوق ةحص ىلع للدبل ارشح ديورف اهرشح ىلا ةلدألا لكو
 ! ديشرلا ريسفنلا الو ديحولا ريسفتلا وه سل اف ديورف ريسفت نأل « ةدودرم

 رثك أ نوكي ىذلاو راك أ رهاوظ لمشي ىذلا وه حصألا ريسفتلا امو
 ةبأ ف سنج لا ةقاط روبط نأ ىلإ ريشت ابك ه ذهو . ةماعلا سيماونلا عم ايش
 . ةرورض الو هل ىثعم ال سمأ ةرك ابلا ةلوفطلا ةلحرم ىف ةروص

 نحو « مداقلا لصنلا ىف سنج لا ةقاط نع ليصفتلا نم ءىثب ثدحننسو

 ةقاط اهنإ لوقن نأٻ انه ینتکنف , . « طباوضلاو عفاودلا » نع ثدحتن

 ةايح ىف اهرود نأل  كلذك ىسضنلاو س ىسحلا لاجلا ىف ةرخأتم رهظت

 )١( رمقلا ةروس ]٤١۹[ ) )۲كللا ةروس ]۲[ .
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 .ناوألا لبق اهروهظل ةميق الف . . ةلوفطلا ةلحرم دعب ام ىلإ رخأتي ناسنإلا

 هئاضعأو هدسج ىلع « فرعتلا» ف ذخأر ريغصلا لقطلا نأ اذه یی الو

 يج سننلا ءاماع لوقي اك ةيلمسلا هذه نكلو . . ةركبم ةلحرم ف ةيسنجلا
 نبح ىتحو . . فر عت ةيلمع انلق اك ىا إو . سنجلا مباط لمح ال -
 دادزيف « ةصاخ ةيساسح تاذ ةفطنملا هذه نأ ىلايبصلا هثبعب لفطلا فشتكي

 رعاشع اه ةقالع ال كأس ىبف . . ةنل نم هثدحب ام, ًاساسحإ دادزل امم بع
 . ساجلا نمم لنطلا اهمف كردي ال ىتلا ةلحرملا كلت ىف سنجلا

 راكلا ن٠ دسافلا هيجوتلا ریثأتپ ااش ارعا لفطلا فرحي نبح یقحو

 امف مدخيتسي ام فرعيو « امناوأ لبق اهلك سنا ةيلع فرعيف « نارقألا وأ

 كلذ لكف « هناكرحو هظافلأو همالك ىف كلذ ىلإ ريشيو « ءاضعألا نم

 ةبعل' نع ديزي ال . لبقملا رودلاب صاهرإ . . ةقيقح سيلو طتف صاهرإ
 نم لمح ال . . ناصح اهنأ ىلع هاصع لفطلا امف مدختسإ ىتلا « ةيسورفلا »

 ! صاهرإلا نم رثك أ اهرعاشمو ةقللا ةيسورقلا ىاعم

 ىح سالا رعاشم نم ًاثيش كردي ال لنطلا نأ هلك كلذ ىنعم سلو

 او . . ةئيطب ةيجيردت اهلك ولا ةيلمع لمج دق ريدقلا عدبملا قلاطاف . غوابلا

 كلذ لجأ نمو . . امشيفح نرد « اهرهاظم » ضعب ىف الإ ةئجافم ابلعجب

 ةفيرط ريغ لع نكسلو . . سنجلا رعاشم كردي ةيلاوتم تاحمل ىف لفطلا ذخأب
 زرإتو لوبو ةعاضر نم « سالا رعاشم ىلإ ءىش لك بسنت تلا دیورف

 ! مال بحو ةيلضع ةكرحو ماما صمو

 ° | لیلد ریغب اذه هنهاوع ىلع لوقلا قلث نأ . . مارح

 ءهذه سلإلا ةهاتم ىف دحوألا هليلد ديورف اهذختا قلا ىلا ذودشلا تالاح )١(
 . مداقلا لبصفلا يف ابدقاللس
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 امإ ء لمعلل ةدعتسم - سنجلا ادع اف - ةيسحلا هتقاطب لفطلا دلوي

 . . ريدقت رثك أ لع ىلوألا عيباسألا وأ مايألا ىف امإو « ةرشابم

 . . امناربخ ذخأيو امرا و ةايح لاب لصتب اہتیرط نمو

 فرعتیل - امشب دقو - اہقوذیو امسسحتیو اہمسیو ءایشآلا یرب ویف

 كردي = ءىطبلا جردتلاب = هلمجب مث ء اهب ةربخ هحنع, الع هفرعتو . اهللع

 . اهني طب ارتلا نم ًاعاونأ
 ىلع اهساسأ ىف ةدنتسم « لمملا ىف ةيونعملا ةقاطلا أديت انه نمو

 .ةيسلا ةقاطلا

 لفطلا اهربعي ىتلا ةرطنقلا وأ « لوحتلا ةطقن . . طسولا ةطقن كتو

 . ةصلاللا ةيونعملا رومألا ىلإ . . رخآلا فرطلا ىلإ لصيل

 هركلاو ءاجرلاو فوللا طخ نع ثدحتن نحو - لبق نم انعبتت دقو

 ةرهاظ امن لوقت انهو . ىونعملا ىلإ سلا نم وعلا عاونأ ضعب _ بلاو

 هلك . ىرشبلا طاشنلا لك ل مشت امنإو . . كاذ وأ طلا اذهب صتخ ال ةماع

 مث .. ىونعملا قاطنلا ىلإ لصيو ةرطنقلا ربعي مث . . سلا قاطن ىف أدبي

 ةرطنقلا رميو « كلتو ةطقنلا هذه نيب حجرأتي اهلك ناسإلا ةايح ف لظب

 ..ىرشبلا نايكلاف لوادتلا ةمبادلا راسعالاو زورلا تاظللى « ًابيآو ًابهاذ

 . . اهرهاظ ىف الإ ةصلاخ ةيونعم الو ةصلاخ ةيسح طق نوكت ال امنكلاو

 هنقيقح ريغتت ال نكکلو « هلاکشاو هبسل ددعا زم اا یھف اہقیقح ام

 . نيجزم نيرصنع نم ةنوكملا
 ةرطنقلا ربعي س ةصلاللا - ةيسلا ةقاطلإب ءايشألا قصلأ وهو مامطلا

 «ةكراشمو « رايتخأ نم : ةفاتخم « ىلاعم » و « ابادآ» و « دیعاوم » حبصیف

 . . لالللاو بيطلل صقتو
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 حبصي — ةيسلا ةقاطلاب كلك ءايشألا قصلأ وهو س ساجلاو

 ةيعاجاو ةيركفو ةيفطاعو ةيسفل « لک اشم «DD فطاوعو رعاشم

 . ا ۰ ةيداصتقأو

 ناویلا طاشن لک سرا هنآ ۱ یرشبلا نئاکلا اذه ةزجعم یه كاتو

 هسراب . . ناویلا ةي رط رغ یرخا ةقيرط ىلع هسراع, كلذ عمو « ىسحلا

 ! ناسن إلا ةقيرط ىلع

 هانلقت امف ىسك نايلوچ الإ راشأ یتلا س یربکلا ةزجعملا نكلو

 ًاثني امو « درعلا ريكغتلا ةلحرم ىلإ ناسنإلا ءاقترا ىه س ةرقفلا هذه ىف هنع

 ةيسايسو ةيعاجا تامظنتو « رعاشمو نونفو مولعو راكفأو دئاقع نم الع

 «لئاضنفلا «DJ «ےقلا» كاردإ ىلإ هژاقتراو . a ..ةيفاقلو ةيراضحو ةيداصتفاو

 .اس كسملاو « لئاضفلاو قلا كان نامإلاو

 . . ةيرشبلا ةمقلا ىه هذه نإ ًاتح

 .ناسنإلا نایک ینام عدہا یھ

 یا یف ؟ لمست فیکو ؟ ًاشنت فیک . اہنیهامو ابہنک نع ایش لمن انسلو
 ! ؟ یرشبلا نایکلا یف نکست ناکم

 ةيضنلا سرادملا ضعبل ًارفاح اهنيهامو ابمنكب لهجلا اذه ناک دقو

 ىلإ ةيراضملا بهاذملا ضعبو [ امني نم ةيكيئاكيملاو ةيكواسلاو ةيبيرجنلا ]
 ! ىداملا ريسفتلاب اهريسفت وأ « ةا اهافغإ

 تح « ناسإلا نايك ىف مواعلا ام ارش نأ قبس اک - نکلو

 ! ؟ نايكسلا ةلوهحم امنآل هذه ىفلن
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 ؟ لاسن إلا زاهجو سحملا زاهجو سفنتلا زاهجو مفا زاهج ىف مولعملاام

 ؟ نايكلا ةقيقح ىلإ رهاظلا لاع موامملا زواجتي له

 ةدعم وأ ف ىلإ صصختنت نأ لبق ىتح - ةدرغملا ةدحاولا ةيللا ةيلللا له

 ال فورعم ءىش ی له س یونم ناويح وا ةضي وب وأ ةبضاه ةراصع وأ

 ؟هدحو رهاظلا نم الإ

 ىلا رسلا وأ « اهطاشن ىف رسلاو ؟ لمعت نيكو ؟ اشن نيك لمن له

 ! ؟ امتكرحو ابطاشن اسف ريثت ةنيعم ةيئايميك وأ ةيميبط اعاضوأ لمج

 1 لن ال .الک

 اذاملف .. ناسنإلا ىف ةيونعملا ةقاطلا ةيهام كلذك لهجم انك اذاف

 تبثن امني « ةيحأن ىف له اع « دوجولا » نننف . . لهجو لهج نيب قرقن
 !؟ نيتلاللا ىف دحاو لها ىدمو . . ةيناث ةيحال ىف هله امل دوجولا

 ثحبلا نع - بعتن نح س فكن نأ لعنت ام یراصق امن إو 1 الک

 رهاظم دج ذئنيحو . . اهرهاظم ةساردب ىنتكنو ءايشألا تايهام ىف

 ءاململا نم هريغو ىلسكه نايلوجك نييداملل ىح ةرهاظ ةيونعملا ةقاطلا

 ! « نایعقاولا »

 نيتقاطلا لاصتا تبث نأ - ضارعتسالا اذه ىف - انه انين امو

 هل نادم وأ « هيفرط نم ناسنإلا ناكسمب ًاعم امہنأو « ناسنإلا نایک یف
 ! ءامسلا ىف ةقلحم هحورو ضرألا ىلع هدسجب ىثميف . . هيحانج



 قارا رر نال امر ساوا ررر نام

 . . بيغلاب ناإلاو « سوس اب ناعإلا وأ

 . . ةيرشيلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطا نم نارخلآ ناطخ

 . . قوذو مشو سلو رصبو عح نم هساوح هکردت ا نمؤپ اهدحأا
 قاذی الو سپ الو مم الو یری الام . . سحلا ءارو اهب نمؤي رخآلاو

 . . مشی الو

 اه اسيل اممنكلاو . . ةيونعمل او ةيسلا يطلع نيبراقم ناريسي ناطخ اهو

 . . نامبش اع إو « طبضلاب

 « ةيمسج ةيلضع ةقاط نع .. ةي ونعمو ةيسح «تاقاط» نع انثدحس كانهف

 . تاقاطلا كلت هيف لمعت ىذلا لاجلا نعو . . ةيونعم ةيركف ةقاطو

 . . بيغلاب « ناعإلا » و سوسعلاب « ناعإلا » نع ثدحتت انهو

 « ةيونعملا ةقاطلا قاطن ىف لكشلا ثيح نم هلك لخاد « ناعإلا » نإ

 . . «ناعإلاب » ةلكوملا ىه تسيل امنكلو « طاشنلا « سراع » ةيسملا ةفاطلاف

 ساوا هکردت ام نالمشیف م هيحانج دم عوض وملا ثيح نم هلکلو

 ىدمل حيضوت - ةنكمم ةروص طسبأ ىف س كلذو . ساوا هكردت ال امو

 ةفصب ةلباقتل ا اهط وطخ ىفو « ةيرشبلا سغنلا نايك ف طب ارتلاو كب اشتلاو دقعتلا

 الزعم لسي وأ « هدرفعپ الزمنم دجوپ ًمیمج هذه نم ءیش ال هنإ . . ةصاخ
 هلك مسجلا لمعي اك« ةكباشتم ةدقعم ةقيرطب ایه اہلک لست امو . . هدر

 . وضعو وضع نیب س لمسلا ف = زیعلا انیاع لہس نو « الماکتم ًاطبارام
 ءاضعألا ىتح . لاصقنالاو ةلزعلا ساسأ لع ال طب ارتلا ساس لع نكلو
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 . .لاسن إلا زاهجك ةن اد ةغصب س رهاظلا ىف س لمعتال ىتلاو « ًادج ةصصختملا

 ةظل ايمان ومره مدلا ىف بصتأو . . ةَ ةطل اهءاذغ مدلا نم دیا هده یح

 نارتف ىف — تناك ولو « ةظل ةيأ ف مسجلا ةيقب نع لصفننت الف .. ةظل

 ! ريكلا اهطاشن سرام ال

 كباشتلاو طبارتلا ىف دشأ ةروص ىلع نكلو كلذ ىف مساك سنلاو
 1 ديقعتلاو

% *% * 

 . هترطف كلذك .. هساوح هكردت اإ ناسنإلا نمي
 هعمسامو هارب ام ناب نمي = لاس الو ثب الو هنم اک نود - وهف

 . دوجوم هلک هقوذپ امو همشپ امو هسه امو

 ةقيقح ىف ال ةيجاعلا جاربألا ىف رئادلا نسلفلا لبنا ىف الإ - ددرتي الو
 «هساوحاهكر دت قتلا امك ءايشألا هذه دوجوب نالا ىف ددرتي ال ! عقاولا

 . ىدالا نوكسلاب امنیمست ىلع حلطصا یتلاو

 ءاقلتت ام لهو . . یتلتت یهو ساوا طابضنا یدم یف لدجلا رودی دقو
 ةلكشم ةروص وه مأ . . « قلطملا » عقاولا ف ةدوجوم ىه اك « ةقيقللا » وه

 . امتروص ىلعو ساوا ةعيبط بسحب
  ةيجاعلا جاربألا ىف رئادلا ىنسلفلا لبللا ادع امف - ناسنإلا نكلو

 دوجو ىف كشلا هرواس نإو ىتح « لعنلاب ءايشألا دوجو ىف كثلا رواسب ال
 لكشتي اك يبسنلا ىناذلا اهدوجوو ء قلطملا قيقملا اهدوجو نيب قراف
 . . ساوملا لخاد ف

 ةينيك ف ثحبن نأ س یمطق ليلد ىلإ هيف لصن نلو انه انينعي الو
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 ىراصقف . . ساوا هکر دن ام هناعإ ةيفيكو هساوح هكرد امل ناسنإلا كاردإ

 اینک اما . اهرهاظم عيقتو ةرهاظلا ليجست وه نأشلا اذه ىف هيلإ لصن ام

 وهو . . موي ىأ ف لسي هنظأ امو « ءیش ىلإ هیف لملا لص مل ماف اہتیھامو

 ! عامشإلا الو ةقاطلا الو ةداملا هنك ىلإ لصي م

 هيلإ لصب ام دوجوب نمؤي نأ ناس إلا ةرطف ىف نأ لجسا نأ طقف انينعي
 . ساوا قیرط نع

 نع هيلإ لصت ال ءايشأ دوجوب نمؤي ثأ كلذك هترطف ىو

 .. ساوا قیرط

 . . ناويملا اع ىلع ىربكلا هتيزم كلو

 رهاظ نع نح معن اف س اهدحو هساوحب دوجولا عم لماعتي ناويحلا

 . سم ا ءارو امف اهعم لمامتپ الو - هتایح

 لزالزلا ثودح اهب كردي « اهملعن ال ةيسح ةزبجأ هل نوكت دقو

 جاومألا قلت ةزجأ .. ناسلإلا امسح نأ لبق نيك اربلا راجفناو فصاوعلاو

 تاعامشإ نبملا مجرتت اك « ام ةروصب امج رتتو ثادحألا هذه ةيسيطرهكلا

 . توملا تازازتها نذألا مجرتت اكو « ءوضلا

 ةساملا تفلتخا نإو « ًايسح أك اردإ نوكي ًاضيأ ةلالا هذه ىف هنكلو

 . ساوح نم هسفن یف ناس إلآ فرع امص

 الإ لصت ال ءايشأل دوجو كاردإب يمت كلذ دعب ناسلإلا نكلو

 .ءايشألا هذه دوجوب یعو نع نامإلاو « هساوح

 . « بيغلاب» ناعإلا ظفل موبنملا اذه فصول مدختسي نآرقلاو
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 نونمؤي نيذلا « نيقنمل ىده هيف بيرال باتكلا كلذ . 1 «

 .e بیغلاپ

 . 7« . . بیغلاب هفاخ نم هلا لیل «

 ."« بیغلاب هدابع نحرلا دعو ىتلا ندع تانج »

 2 بیغلاپ هلسرو هرصند نم هلا لمیلو «

 . . هللب ناعبإلا ىه بينلاب ناعإلا ةفو
 ىدم ىلا « لئالالا » نع « ةرطفلاو ندلا » لصف ىف ثدحتنسو

 . .ةيسلا ريغو ةيسحلا لئالدلا . هللا دوجو ىلإ ةرطقلا

 نح ىلا ةقاطلا كلت ىثني ىذلا وه سيل لئالدلا هذه دوجو نكلو

 . . بيفلاب نالا ةقاط : اهددصب

 ملك سالا ىواستل « بيغلاب ناعإلا "شنت ىلا اہتاذ یھ تناک واف

 . بيغلاب ناعإلا ف = ةيمتح ةيلآ ةروصب -

 بيفلاب ناعإلا دنع ديزي نم سانلا نم .. كلذك سيل مقاولاو
 0 م . ۰

 م ٣و بيغلاب نامإلا یف ًایدتہم نوکپ نم مو ۰. صفن نه مېمو

 نامإلا لئالد دوجو ىلع ةبترتم نذإ بيغلاب نا إلا ةقاط تسيلف . لضي نم
 .. ةيسحلاريغ وأ ةيسحملا

 لئالدلا تدجو ءاوس « ىرشبلا نايكلا لخاد ةدوجوم ةفاط ىه اعإ

 .دجوت م مأ لئالدلا تدجو ءاوس لضتو یدتہن یهو . . دجون م مآ

 )١( ةدئالا ةروس (۲) [؟س١] ةرقبلا ةروس ]١4[ .

 . ]٠٠[ ديدحلا ةروس (4) ]٦۱[ رھ ةر وس (۳)
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 لكك اهنكلو !ناسنإ لك ىف . . ناىنإلا ىف ةيرطف ةقاط امن
 . كاذ دنع صقنتوصخشاا اذه دنع ديزتو . . لضتو ىدتم ىرخألا هتاقاط

 لف . لالا ةعيبطب بيغ وهو . هللا دوجوب ًاببيغ ًااعإ نمؤتف ىدنهم
 . . سارحملا نم ةساح ىأ الو . . راصبألا هكردن ال

 سوست ىرخأ ةوق ةيأب وأ ةعيبطلاب - ًابيخ اناعإ - نمؤتف « لضتو
 . . هربدتو نوكساا

 هلعج . . ناسنإ لك ىف ةدوجوم ةيرطف ةفاط ىه نبتلالا الك ىو

 . دودح یف الإ كاذك هلةع اہکردپ الو « هساوح اہکر دت ال ءایشأب نمی

 . . بيفلاب نمؤت ىتلا ةفاطلا هذ مظنلاو بهاذملا ضمب ترک دقلو

  هللب ناعإلا ىلإ هجوتت ال نح اہنأو ! ةيرطف ةقاط انأ تيس امنكلو
 ةفرحنم ةلاض ىرخأ تاهجو هجونت امنإف س لعألاو ربك ألا اهاحم وهو

 | تالعدلا اهم ترخسو ةلودلا امتمواق ولو ! تومن الو تكس ال اهنكلو

 ىرحألب وأ . . « ةعيبطلا » ىلإ . . هللا نم نويبروألا بره ام لوطلو

 ةنابملاو لالذإلاو دادبتسالا نم افونص معم سرام" تناك تلا ةسينكلا نم

 ىلإ ةيسنكلا هللا ةركف نم اوره ام لوطل . . ةيداملاو ةيركفلاو ةيحورلا

 هجو لع ساف الإو . . بيغ اهناذ ةعيبطلا هذه نأ اوسن « ةعيبطلا ةركف
 هنك امو ؟ الع لمتشت تلا ةقاطلا نك امو ؟ لمعت نيكو !؟ دیدحتلا

 ؟ نوكلا اهذيفنتب مزلا فيكو « تأشن فيك . .؟ « ةيميبطلا نيناوقلا »

 .لإ..إ..؟ اهملع ”رطيسم ةوق وأ ةرطيسم ةوق س ةعيبطلا هذه س ىه لهو

 .. بيغ هنكلو .. فرحنم لاض بيغ هلإ . . بيغ فالذ لك

 «ةميبطلاب»لاضلا نامبإلا اذف مث نمو .هرا"آ طقف كردت ن كلو هتقيقح كر دتال
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 ةيرطفلا ةفاطلا كات قيرط نع . . بيفلاب ناعإ - هرهوج ثيح نم وه

 ! ساوملا کردن ال اب نموت یتلا

 تايبيغلا امقحالتف « تايبيغلا » نم بره اهنأ ابروأ نظت اذكهو

 . فارحباو لالض نم هيلع ىه ام بسانت ةلاض ةروص ىف نكلو . . امرهم ىف

 . هدبعيال وأ هدبمي مث .. هللا دوجو ناسن إلا نمؤب نذإ ةبرطفلا ةقاطلا هذه

 ! یرخا ةوطخ كالت

 لب . . هللب ناال هتریصب حتفتل نيح . . رخآلا مويلاو ثعبلاب نمؤيو

 | هلل هندابع ةقیرط ف فرحنپ وهو یتح امم نمآ دقل

 ..نطايشلاو نإلاو ةك اللا : هساوح نع ةيفخ تانئاك د وجوب نەۇيو

 . تانئاكلا نم اهريغو

 رصقي نأ ديري ىذلا « برغلا ىف لالا ىداملا هاجنألا نع رظنلا فرصبو

 هئم ینا ویلا یداملا بنا الع یا بسغ هساوح هکردت ام ىلع ناسنإلا

 اکر دت ال ةيفخ تانئاکد وجوب تدُمآ دق ایا اھرصعا یف ةيرشبلا نإف

 . لاي ةقاط اه ىلم ا ىتش روص یف اہتروصتو « ساوملا

 نايك نم ماتقي نأ مطتسي ل هتاذ ىداملا ءاجتألا اذه نأ تبثث نأ کیو

 بيغلا ناولأ نم نول ىلإ أل دقف . .ساوملا هكردتال اب هنامإ ناسنإلا

 ىوقلا نم اهريغ وأ ةعيبطلاب مآ نبح . . هلاب ناعبإلا نم ءیشانلا غارنلا هب دسب

 . نوكللا كح قتلا ةيبيفلا

  سقنلا ىف ةلباقتملا طوطللا ضرعتس نحو س طقف انه انيلسيو

 . ناتلصتم اممنأ تبثنو . ناسإلا نايك ىف نبتقاطلا دوجو تبث نأ

 . لايفلاو عقاولا ىطخ نع ةبلاتلا ةرالا ف ثدجتن )١(
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 اهکردت ةروص یف هروصت وأ هریسفت لواحب مث ساوا هکردت ال ا نمؤن نحنف

 تش ًاروص روصتنو . . ناطيشلاو كالملل ةيسح ةروص روصتن 11 ساوحلا

 . باسلاو ثعبلاو مايقلاو رخآلا مويا

 .. دهجب نكلو. . روصتلا نع ناسن إلا فكي قلطملا هيزنتلا لاحم ىفو

 !نوفصباعیلاعتو هناحبس « هللا تاذل اهر وصتب ةروص لك هلايخ نم دري ناب

 . ءیش للك سیل

 . بناج لا اذه نم ناتلصتم نذإ ناتقاطلاف

 . .ةلباقتملا طوطحملا لك اهقيرط نع لصتت ىلا ةرطنقلاب ناتاصتمو

 لقتني ىلا ةيونعملا ةيسلا ةرطنقلا موقت مث . .الوأ اشن ساوحملا لاف
 . . ساوملا ءارو ام لام ىلإ اهم

 عمتجلا ناسنإلا نايك ىلإ نالصوت — ام = امأب ًاضيأ ناتاصتمو

 ةبابملا ىف اهم نوكتي - ةيسح ريغو ةيسح س ةعونتم تاكردم طبارتملا
 .ريكلا لماشلا هملاع

 ل اخو عاولا

 ةيسلا ىطخ نم اهرهاظ ىف نابيرف . . سلا لخاد ىف نالباقتم ناطخ

 كلذ عمو . . بيفلاب ناعإلاو ساوللا هكردت اهب ناعإلا ىمخو « ةيونعملاو
 . زيمتم نايك وذ ةثالثلا جاوزألا هذه نم لکف

 ناعالاطخو ةيونعملاو ةيسلاىطخ نيب قرافلا ةقباسلا ةرقنلا ىف انيأر دقو

 : ةبراقتلا ئالفا جاوزألا نيب قرفلا نيبن انهو . بينلإب ناالاو سوس
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 ةيسللا ةقاطلا اهادحإ ىرشبلا نايكلا ىف ناتقاط نالرألا ناطللا

 ةكرحتملا ةياضعلا ةقاطلا ىو . سجلاو بارشلاو مامطلا : جلا یف ةاثمتملا

 ةيلكلا ىلاعملا كردت ىلا ةيونعملا ةقاطلا ىرخألاو . «لمعلا» ةقاط . . ةجننملا

 ىلع موقتو . . . لدعلاو حلاو ايلملا بقلاو ةليضنلا كردت . ةدرعلا ىلاعمل او

 . ىديرجتلا ىروصتلا ريكفتلا

 نايالا . بيغلاب ناعالاو سوسعلاب ناال اًطخاه نايناثلا ناطللاو

 كلذك ناعإلاو .ةقيقلا ماع ىف دوجوم ساوحلا قتيرط نم سفنلل لصي ام نأب

 . ةقيقلأ ماع ىف ًاضيأ دوجوم سحلا ءارو نم سفنلا لصي ام نأ

 ىلا ةقاطلا اه ةرقفلا هذه ىف اهددصب نع ناذللا ناثلاثلا ناطللاو

 . ًاسوملم ًايعقاو ًاجانثإ ققحنو هيف لمعتف سوسحملا ضرألا عقاوب لصتت
 . لايخ هلأب ةملاع ىهو « عقاولا ىف هارتام ريغ ىرخأ ءايشأ ليخنت ىلا ةقاطلاو

 ديقعتلا ديدش ةثالثلا جاوزألا هذه نيب اكباشتو الخادت كانهنأ تاش الو

 . اهمباشتو اپکبًاشت مغر اهرب ةقيفح دكؤأ نأ دوأ نكلو . . بيكر تلاو

 [ لوألا جوزلا ىف | ةيسحلا ةفاطلا امتاذ ىه عقاولا ةقاط نأ ودب دقف

 لايحملا ةقاط نأو [ ىناثلا جوزلا ف | ساوا هكردت اع, نالا ةفاط امتاذ یھو

 . ىلاثلا جوزلا ىف بينلاب ناعالا ةقاطو لوألا جوزلاىف ةيودعملا ةقاطلا امناذ ىه

 . . كلذك ةقيقلا تسلو

 ! اعم ىلوألا ةعبرألا طوطا س اھڑیم عم س لمشا مقاولا ةفاطف

 ةقاطلاو. عقاولا نم ءزج اهنأل .عقاولا ةفاطىف ةلخاد اماماكب ةيسلا ةقاطلا

 ةفاط ىف كلذك ةلخاد « ىديرجتلا ىروصتلا ريكضفتلا ىلع ةعافلا ةيونعملا
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 . ةليضنلا ىف . قدصلا ىف . قتحلا ىف . ةلادعلا ىف نان إلا ركفي نيغ . عقاولا

 . عتاولاساسأ ىلع نكلو . من دير اريكفت ركفي هناف غلا .. ةعاجشلا ف

 .عقاو ةليضفلاو . عقاو قدصلاو . عقاو قحلاو . عقاو ةلادعلا نأ ساسأ ىلع

 ةقيقللأ ىف هنإ لب . تالايخ اهنأ لع ابف ركفي ال هنإ .لا . . عقاو ةعاجشلاو
 ءلعئلاب اهدهاش وأ امسرام ىتلا « مئاقولا » نم الإ ةيديرجتلا ةروصلا *“یشنپ ل

 هذه « ليختي » وهو . ةيديرجل ةروص اهم ًأثنأو « ضعب ىلإ امضعب عجو

 نم ءاشنإ اهءاشنإ وه سيل امف لايملا رود نكلو . من . ةيديرجتلا ةروصلا

 ضب راوج ىلإ امضعب امتازجأ قصلو . عقاولا نم ابعيمج امنإو . لايملا
 ضرألا ىف سانلا بلاطي نبحو . ةدرجلا « ةركفلا » انم نوكتتل

 اونوكي نأب ًامب مضعب نوبلاطي نيحو . . ةليضنلا وأ ةلادعلا « قيقحتب »
 ةدرج تالاي نوبلاطي ال مهف .. قالخألل نيمزآلم وأ نیقداص وأ اناعجش

 ماع ىف ةدوجوم ريغ وأ « عقاولا ماع ىف قيقحتلا لبقت ال املأ اتلس نوماعب

 نوملعي مو . . قيبطنلل ةلباق ةقيقح هنأ نودقتعي ام نوبلاطب امنإو . . ضرألا

 ء الع نوتبثی ال مینو . . مقلاو لئاضفلا ذه ىف ءاوس اوسيل سالا نأ

 لك ىف نأ كاذك نومي ماتكلو . . قيرطلا ىف نورثمتیو ن وطب امو

 صألاف مث نمو ..دوجوم هنكلو « صقني وأ ديزي ةليضنلا نم ًاردق ناسنإ

 . لایللا قاطن یف ال عقاولا قاطن یف عقب - یدیرجو “وسح نم س هلک

 لخاد هالك . . بيفلاب نامبإلاو سوسصلاب ناعإلا كلذكو

 . مقاولا قاطن ف

 روصقم هرود نکلو . 2 ۰ ساوملا ءارو ام ر“وصت ف لمعي لایحلاو

 . لايللا ماع نم ءىش ءاشنإ ىلإ ءادعتي الو . روصتلا ةلواحم لع
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  هناحبس = هلأ لم هب نمي وېف س بیغلاب- هللاب ناسن| نمؤي نحو
 . ةعقأو ةدوجوم ةقيقح

 اع ىف اقح نودوجوم مېنأب نمؤي وېف « كاللا دوجو نمؤي نيحو

 .. ہرا آ یتح كردت الو « دوجولا اذه كردت ال هساوح تناك نإو « عقاولا

 ناعإ ال مقاولا ناعإ وه . . ساوجلا ءارو ف ءىش ىأب هنایإ تلذكو

 . لقلب ءب نمۇي مادام « لايملا

 . .رخآ قاطن ىف لبعيف لايملا امأ

 ٠ لایخ هنأ لمي لایخ هنإ

 اه دوجوال اروص ىثني ىأ . . ليختي . . ءادتبا ناسإلا نإ

 ..ساوملا نع بيغم ا املاالو ساوا هكر دت ىذلا املا یال .. عقاولا ماع یف

 اميمج اہم الصتم ناک نإ د| ةيونعملا ةقاطلا الو ةيسحلا ةقاطلا قاطن ىف الو

 هذه “ىشنپ هنأ س لیختلا ةيلبع ءانثأ ىف س لميو . . | ةظل دعب ىرنس اک

 امنو ةعقاو ةقيقح تسيل انب كردم وهو « لايللا اع ىف ءاشنإ روصلا

 جاوزألا هذه نم لك نيب ةحتاو نآلا تراص دق قورفلا نأ دقتعأ
 . “”ةماشتملا ةلالثلا

 جاوزألا هذهب هبشلا ىيرق ةلباقتلا طوطنلا نم رح اوز انه فيضن لأ نكح (۱)
 .«ماعتلاو داتتءالا» وأ « ةبرجتلاو دا#تعالا ج اطخ امه « اع نازيم امكلو ةثالثلا

 اإ اتو € سو لاب ناعإلاو بیغااب نام الا »م اط اه اہ ةلهو لوأل ودږپ دقو

 « داقتعالا» ىلإ ليم ساللا فف .كاذ دعب نازيمتب امكسلو « ءىشلا شعب اممم نالخادتی

 . ةبرجتلاو ماعلا قتيرط نع ةفرعلا ىلإ رخآ ليمو « ملعتلاو ةبرجتلا قيرط ريغ قب رطب
 ناعالاک « دانغا عوطوم وه اسف « دقت 2 ىف . نانزارتم ةيوسلا سفنلا ی اهو

 .. ءاثب ةماقإ وأ تابن عرزاقرطاا نسحأ ةفرمك ةبرجنلا هلاجم اف ةبرجتلا باطتو . هاب
 ءناسن الا ةا یرورض رمأ امو . هرهاوظو هلکشو ىدالا نوكساا رصالع ةفرعم وأ
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 ! ديقعتو لخادتو كباشت نم امنيام نايب ىلإ نآلا دوعنف .. كلذ ناك أذ اف

 ةقاطلاو ةيسلا ةقاطلا  اعيج ىلوألا ةمبرألا طوطحلا نإ انلق دقل

 .. عقاولا قاطن فام ميج ةلخأاد-بيفلابناعإلاو سوسحم اب ناإلاو « ةيونعملا

 ! لاييملا ةقاطب تلذك ةلصتم س اعيج - الإ لوقن نآلاف

 | لايخ هنأ ولو ! « مدملا » نم ائبش "ىشني ال لايملا نإ

 ديزبو | مقاول لاع ىف دوجومل ا ىلع اساسأ دنتسي ابايخني ىتلا هروص ىف هن إ
 ىلا ةيلايللا روصلا ىشني كل « لكشبو هيف لدعي وأ هئم صقني وأ هيلع
 ۱! «ءیشال » نم ایش منصیال هنکلو | امگشنب

 م .. سم ا اع نم أدبي - ىرخألا ةيونعملا تاقاطلإ لكك وهو

 . . تإيونعملا ىلإ لصي مث . . ةرطنقلا ربعي

 یرجیو یمولا اذه هناصح بکر و « ناصح هاصع نأ لفطلا ليختي نبح

 ناصحللا یهو < هساوح ابكر دت ىلا ةيمقاولا ةروصلا نم هلابخ ذخأب ويف « هب

 . خا . . تيرغملا وأ لوغلا وأ نجلا روصتي نبحو . قيقلا بوكرلاو قيقحلا

 اعاستا الع دیزب . امیلع دیزب مث ءدب یذ “یداب ةيعقاو ةروص نم “یشن وہف

 الوطو . عقاولا نم ةدمتسم ةقيقح امهناذ نينيعلا نكلو . نينيعلا ىف ابعرم

 ةبيهر ةماخضو . مقاول نم ةدمشسم ةقيقح هاذ رعشلا نكلو رعشلا ىف امشب

 . . عقاولا نم ةدمتسم ةقيقح اهناذ ةثجلا نكلو . ةثجلا ىف

 ىرخأ الاعأ ىدؤي وأ . . ملكتي وأ .. ريطي اناويح ليختي نیحو

 . هملاع ىف ةسوسحمو ةدوجوم ةعردق روص نم ةديدج اروص بکر وېف

 - لیختیف .. هلايخ عباط ریغتیو ءاجضا ناسا | حصو لفطلا بكي مث

 نکسلو .. لیج هیفام لکو لماک هیف ام لک [ ایپوتوی ] ایلاثم الاع — الثم
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 ةعردق روص نم ةديدج اروص بكر لاز اف . ريغتت ال لا يللا لمع ةقيرط

 ديزو عقاولا ىف دوجوملا ىلع دنتسي لازامو . هملاع ىف ةسوسحمو ةدوجوم
 . ءىشال نم ائیش عنصي ال هنکلو . . هيف لدعی وأ هنم صقني وأ هيلع

 نالصتپ مث« نیلباقتم نیطخک ر خآلاب اهدحأ لایلناو عقاولا لصتی اذکمو

 . . ديقعتو لخادتو كباش ىف ةيسفنلا طوطللا ةيقبب اعم

 .. نمطحملا ةعيبطب لصشت ىتلا ةطقنلا هذه دنع لخادتلاو لاصتالا فقيالو

 . . ناسا الل ىويملا عقاولا ىف لخادتلاو لاصنالا دت امو

 «ىقاولا» لاملابو « سوسحملا ىداملا ملاعلاب كبتشت ىتلا ىه عقاولا ةقاطف

 .[مقاو هنأ ىلع بیفلاب نا |و-ةبونعم- ےق نم كلذ فاع ] عساوقاطن یلع

 ماع ف جاتنإلا ناك ءاوس .. ىقاولا « جاتنإلا» و « لمملا » ةقاط.ىه

 .حورلا اع وأ ةداملا

 . ةعنصم ةدام ىلإ ةماخ ةدام نم هلوحنف ىداملا عقاولا لوانتت ىتلا ةفاطلا

 رارسأ ىلع فرعتلا لواحت ىتلا ةقاطلا . امحلنتو ضرألا عرزت ىتلا ةقاطلا

 .. امن رامعو ضرألا لالغتسا فاهنم ديفتسنل « تاقاطورصانع نم هيفا نوكلا
 ةيداصتقالا « لظنلا » 'ىشنتف . . ىونعملاو ىحوراا عقاولا كلذك لوانتتو

 ممایح قو. ضرألا ىف سانلا نيب تاقالملا منتو . ةيعامجالاو ةيسايسلاو

 . عقاولا ايند ىف امقيقحت ىلع لمعتو ابةننعت ةنيعم “ىدابم لع

 هللا نع ةفالملا ةمبم ناسنإلا اب « دقني » ىتلا ةقاطلا راصتخاب ىه

 . ضرألا ىف

 ! هلك كاذ نع ةديعب تسيا لايللا ةفاط نكلو
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 ةقيقلأ ىف مطقني ال  ليختي هنأب لاع وهو س ليختي وهو ناس إلا نإ

 ! عقاولا ملاع نع

 نيعتسب وهف . . هلايخ قيطي ام ردقب . . قلطملا لاكلا ليخني نيغ

 نمو . . قلطملا لاكلاا ابف لمشتي قتلا ةيمهإلا ةقيقلا روصت ىلع كلذب
 ! عقأولا نم ءزج ىه ىلا . . ةديقعلا قاطن ىف ليختلا اذه لخدب مث

 قلا ةروصلا .لشمتي وهف .. تاسإلا لاع ىف لاكلا ليختي نيحو

 .. عقاولا ماع ىف لعفلاب ةدوجوم نوكت نأ س هروصت ىف س « شبی »

 اهم ققحتيف . . ةيلاثملا ةروصلا هذه قيفح ةلواحم ىلع لايم لا اذهب نيعتسيو

 . لاكلا ليخنت نأ ميطتست ام رادقع « ادعص ةيرشبلا ققترتو لعفلاب ءىش
 ءاخرتسالا تاعاس ىف وأ نفلا ةعنم ىف .. ليختلا تاذلليختب نبح ىحو

 لاع ىف « ةيلمع » ةجبقت ىلإ لصي وف . . عقاولا نم « بورملا » تاظحل وأ

 قرافالف .. «لعنلاب» اعسوي . هيف شيعي ىذلا اعلا دودح عسوي هنإ . سننلا

 ! سفنلا یف امہنم لک دجوپ نح عقاولاو لایملا نیب یسضنلا ساسحإلا یف

 ةجيتن ىلإ ىدؤت .. ةيسفنو ةيروعش ةقيقحوهف سفنلا ىف لعنلاب دجو لايخ لك
 س ناسنإلا شيعي مث نمو . . سعاقت وأ طاشن وأ حرف وأ مغ نم : ةيلعف

 . دودحلا « ىعقاولا » ملاعلا نم مسوأ ماع ف  لايملا قيرط نع

 ىلإ ىدؤي ىذلا لايللا نع ثدحتن نأ لالا ةميبطب جاتح الو اذه

 عقاولاب لايللا اذه ةلصف . . تاعرتغلا عارتخاو ةيململا فوشكسلا فاشتك |

 ىح هنأ ديكو تو نايب ىلإ جاتحي ىنلا امنإو . نايب ىلإ جاتعت ال ةصاو
 < عقاولب ةياهملا ف لصتي - رمألا رهاظ ىف س ادبأ هل ةباغ ال ىذلا لايللا

 ! ناج زت و ناطلتخیف
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 . روبظلا ىف ةقباسلا ىه — ةأشنلا ثيح نم س مقالا ةفاطو
 بيرقلا حقاولا . . عقاولا لاع ف ىلوألا هروہش شيعي عيضرلا لفطلاف

 انت رپج اب س دعب لخدت مو .. نضلاأو ىدثلا عقاو .. هعم لماعتب ىذلأ
 ؟ ىلوألا روهشلا هذه ىف وهو « ليختي » له لعنل ىشنلا هلاع ىلإ س ةيلاملا
 ليف . ةعاضرلا ةكرح مثال وهو هيتفش كرحيف ٠. لع هنآ ثباثلا نم ناکن إو
 رخل الو هل لوأ ال اخض الاع الثم ىدثلا روصتيف ًاضيأ هتظقي ىف لالا لمعي
 جاتع 1٩ هنع الصنم ال هلایکب الصتم ًاءزج نضحلا روصتيو . .دودح الو

 ! سوفنلا لاد نم راكفألا روصي ىفورتكلإ نويزغیلت ىلإ ألا اذه یف
 . [! بيرقلا ف ققستپ دق « ىلع » لایخ اذهو ]

 ىلء لفطلا سفن ىف ىطفت ىتح وبدت ام ناعرس لايطلأ ةقاط نکلو
 ! عقأولا ةقاط

 نأ ةلوسب ميطتسي .. ًادج لايملا مساو ىلوألا ةلونطلا تاونس ىف وهف
 مقاول یھ لب .. عقاو امنا ه نالایخ یف شیعیو . . ءى یأو ءىش لکل یختی

 ! دودعملا قاطنلا ىذ رابكلا عقاو ىلإ س ام رثک أ هیلإ سای یذلا

 هت رط نعف .. لفطلا ةايح ف ةويح ة٠ ىد ژي ةلحرملا هذه ىف لايللاو

 امف مئاقولا امباع ىنبنت قتلا سسألا دم امّاكو .. ةينهذلا هكرادم لفطلا ىمي
 هيلع ماقي نأ نکم نهذلا ف اناکم مسرب رئال لایخ لکف , , كعإ
 ! ءانب لبقتسملا ىف

 «اهمد راف لايملا «راحب » ىف ةعقأولا « قئاقملا » قلت ادور اورو

 ! طيحملا رامغ ف ةسبايلا نم رزج رهظتو
 دیزبو « رارمتساپ همم لفطلا لمامت دزپ یذلا یج رال ملاعلا نم قلت
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 نم ےلعتلاو نیقلتلاب قلت اک «ہرعاشمو هسحو هرکف ىلع سوسعلا هعقو

 . . رابكلا بناج

 « طيعلا ىف رزجلا هذه زربت .. « ةفرعملل » مئادلا قوشنا ةيلمع فو
 ! طيعملا "المال طق امنكلو . ةكباشتم ةعساو تاراق حبصت ىتح ومنت لظتو

 . لايللا یہ الو .. عقاولا ومني

 ناك نأ دعب « لايللا نم ةديدج ةجوم ىلإ ةقهارملا ةرتف ىف لفطلا دوعي مث

 .. ديدج عون نم لايخ انه هنكلو. ةيعقاولا ىلإ ليمأ حبصأ دق تاونس لبق
 لايخوه ام إو | ةملعتملا تاناويللاو ةملكتملا رويطلاو ناليفلاو نجلا لايخ سل
 . سیساحالاو فطاوعلاو قلاب لصتي .. نادجو یرعاش یفطاع

 ةملتب ةيناسإلا ةابح ىف اهتم ىدؤت ىلوألا لايملا ةعفد تناك نثلو

 ةيفطاعلا ىوقلا ةيمنتب امنميم ىدؤت ةيناثلا ةعفدلا هذبف . . ةينهذلا لفطلا ىوق

 . ناسن إلا ىنب نيب « ىونعملا » لماعتلا دعب امف امملع موق ىتلا « ةينادجولاو

 عقاو ةبجاول . . بابشلا ةلحرم ىف ةيعقاولا نم ىرخأ ةجوم ءىج من
 . .ابالكاشمو ةايحلا

 ىذلا دك ارلا ءاملا ىف ةئنانلا روخصلارمظتو لايللا بضني ًاديور ًاديورو
 ! . .مومملاو ٽاعبتلاو تابقعلاو لك اشملا روخص .. روع ال

 . . لاح ىأ ىلع ادبأ بضني ال ءاملا نكلو

 . . لاصتا ةايلاب امه دوعي الو سفنلا توم ءاملا فج نيغ

 . . عادبإلاو ةكرلا نم املاح ىلع مدنع لايللا ةقاط ىقبت سانلا ضعبو
 ىلع مهف ؛ ميسوفن ىف لايم لا بضن امف . . سائلا ةيقب امأ . نوناننلا كئلوأ
 ! لايللا ةقاط نم مف قب ام اوعبشيل هذه نفلا لاعأ نوتاتقي لقألا

 نكبتشمو .. رخآلب اهدحأ نيلصتم ةامنل ءدبلانم عقاولاو لايللا لظيو
 . طوطحمللا ةيقيب
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 ررحااو مازتلالا

 لوأل ناسن إلا بجعي « نالباقتم ناضقانتم ناطخ ىرشبلا ناكلا ىف »

 عقاولاو . ةدحاولا سفنلا ىف نيرواجتم كاذ امضقانتب نادجو فيك ة لهو
 نم لصألا ىف ةثشانلا « هلك ىرشبلا نايكسلل ةماعلا ةمسلا وه جاودزالا نأ

 بجعل بجوم الف م نمو . حورلا ةخفنو نبطلا ةضبق نم هئشنم جاودزا

 . . . ةرهاظ تاضقانتم نم هنايك ىف ناس إلا هيوحب ام

 . اهذفنيو ةئيعم ءايشأب مرلي نأل ليم . مازتلالل ليم ناسإلا ىف »

 ةنيعم ًارومأ هضن ىلع ضرفل ىجراخ مازتلا لك نم اقيلط هسفن دجو ولو

 ةقلطملا ىضونلاف مث نمو ! مازلالل ليم نم هتعيبط ف ال ءاضرإ .. اب مزتلاو
 ! ناس إلا ةعيبط نم اءزج تسيل انأل . دجوت نأ نكمم الو ءامطدوجو ال

 بناج ىلإ هيف ناف « ىرشبلا عبطلا ىف مازنلالل ليملا اذه قمع عمو »

 نأ ديرب وه هنأل ءايشألا ىدؤپ هنأو ۲ مزتلم ریغ هنأب ساسحإالل اليم كلذ

 ! هيلع ةضورنم اهناأل ال اميدي

 سشنلا ةرطف ىف هرود ىدؤي اهالکر . قيمعو ليصأ نيطللا الك د

 . ۾ ةايملا مقاوو

¥ # #* 

 . ةيرشبلا ةايح ىف هرود ىد ژب اهالک

 ىرتام » ! ةياغ الب اثبع عدوأ دق ناس إلا ةرطف ىف هللا هعدوأ ام ءىش إل

 ‘€ ةيمالس الا ةيب غلا حبنم » باشک نم (0)
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 ۳°! كناحبس الطاب اذه تقلخ ام ابر » “< توافت نم نجحرلا تلخ یف

 تارامسلا ابقاخ ام » "« الطاب امنب امو ضرألاو ءاملا انقل امو »

 . 7« نیبعال امہنپ امو ضرألاو

 . . ةيرشبلا ةايح « مظني » ىذلا وه مازتلالا

 لش اماظن . . هتشيعم ىف انيعم اماطن همازتلاب الإ مظننت ال درفلا ةايغ

 لواذن دعومو . مونلا دعومو ةظقيلا دعوم للمشي . كوس لکو ءىش لک

 لمع لكءادأ ةقيرط لمشيو . لإ .. ةحارلا دعومو . لمعلا دعومو . ماعطلا

 دارفأو ةرسألا دارفأب ةمظنم تاقالع ءاشنإ لمشيو . . لامعألا هذه نم

 .. تاقالملا هذه مازتلاو .. عمتجلا

 تاقالملا لمشب « نيعم ماظن مازتلا الإ كلذك ےقتست ال عمتجلا ةايحو

 . لإ . . ةيحورلاو ةيقلملاو ةيكواسلاو ةيسايسلاو ةيداصنقالاو ةيعامجالا

 اهتميقب سحب ال ناس إلف ةيرشبلا ةايح ىف تايد, هذه ٺآلو

 ! اماخضب الو

 اذه ريغب ةايلأ روصني نأ - اهنقيقحب سحب كل - هيلع نكلو
 ! مازتلالا

 هسلمو هماعطو هو#ګو همون یف ماظن الو هل طباص ال درف ةابح روصتیلف

 ! دارف الاب هناقالعو هلمعو هنکسمو

 ! لمعي ال ةرمو هلع ىلإ بهذي ةع 1 ليلاب ماني ةرمو راہلاب ماني ةرم

 ريغ ىلإ یوأب ةرعو نکسم یف نکسپ ۃرم ! مامطلا نع عنتم ةرعو لك أي ةرم

 )١( كلا ةروس ]٤4[ ) )۲نار لآ ةروس ]۱۹۱[
 [۳۸] ناخدلا ةروس (+) [۲۷] س ةروس (+)
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 هللا ىلإ دبعتی ةر ! بابسُأ الب مہھجو یف روث ةرعو هباصصآ داوی ةر ! ناکم
 ببس الب الع جرخب ةو ةلودلا سماوأ محيطي ةر | قسفيو رجفي ةو

 ..خإ.. لإ ..1 موهن
 ؟ درفلا اذه ةبسنلاب ةايلأ ةروص حسبصت فيك

 جاوزال اظن ءیشنی ةرم . . طب أر الو ماظن الب ًاممتحم ناسنإلا روصتيلو

 متی ۃرم . نوناق الب سنجلا ماوح نوضقي سانلا قلطيو طب اورلا كفي ةرمو
 مظني ةه . هاوه ىلع ناسنإ لك كرتيو ةسايسلا طباور كفي ةو ةموكح

 ! ماظن الب نواتتقي سانلا كرت ةرعو « داصتقالا تاقالعو لمعلا تاقالع

 ؟ عمتجلا اذ ةبسنلاب ةايلا ةروص حبصت فيك

 دارفألا ضعب ةايح ىف لعنلاب ثدحت ىضوقلا هذه نم اردق نإ ةقيقحو

 اهنع ثدحتن . . ةفرحنم لالتخا تالاح هذه نكلو . . تاعمتجلا ضعبو

 اذه ثدحع ىذلا ممتجلا وأ درغلا نأ هيف ءارم ال ىذلا نكلو . . دعب اف

 . رامدلا ثدحب ىضوفلا نوكت ام ردق ىلعو . . رامالاب ددم « هنايك ىف لالتخالا

 ..ةايلا مظنت ف ةيويملا هتمېم یدؤپ نْذإ مازتلالل لیملاف

 ةمہم تسيل یهو . . ةايلأ ىف ةيويلا هتمم كلذك ىدؤي ررحتلل ليملاو
 : ماهم ةلج امو ةدحأو

 ىلا . . ءافوجلا ةبلالا نيبو مازتلالا نيب لوت نأ ىف الوأ هتمهم ىدؤي
 اه ويح رعاشملاو لاعألاو تافرصتلا دقفتو « رجحو دوج ىلإ ةايللا ليح
 نيح ةثيدلا ةيداملا ةراضحملا تعنص اك | تالا ىلإ رشبلا لوحو « امنلالدو
 ؛.دتلل ليملا هلع اا ىذلا بناإجلا وھو ء ناسن لا یف یحورلا باللا تلتق

 . [! قالطنالاو
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 دنع ةايلاب فقي مئادلا مازتلالاف . . ةايلا ريوطت ىف ًايناث هتمېم ىدۇيو

 ةدارإ هذه تسيلو . . ناويملا لاعو ةداملا اع فقي اك . . اهرداغت ال ةطقن

 س دب الف . امت رامعو اهريوطتب فلكملا ء ضرألا ىف هتغيلخ « ناسنإلاب هللا

 ةايلأ كرحبو « ةنسالا ةفقولا عنعإ رخ رصنع نم — مازتلالا بناج ىلإ

 اع ىف تاذك ديدجو « داملا جاتنإلا اع یف دیدج ىلإ لصتل « رارمتساب

 ةعس نم ديزبو « دوجوملا ديصرلا ىلإ ًاديدج ًاديصر فيضي « حورلاو ركفلا

 . تار نم اہمف ا ناسن إلا عاتمتساو ء امم ارو ةايلا

 ةكرحتم ةيح ةعفد س اهريوطت عم س ةايللا ءاطعإ ىف الا" هتمم یدژیو

 سيلف .. توو رمضيو لبذي الأ هاذ روطتلا اذه نمضتو ء اهي ويح نم دیزت

 اذ نوكي نأ ىغبني امو . نح لک ادیدج هنايح یف ناسن إلا ثدح نأ یکی

 . دوجولا ىف هل نكه ام ةمفادلا ةوقلا نم ديدجلا

 « ةايلا مقا ىفو سفنلا لخاد ین رردنلاو مازتلالا لصتي اذكهو

 ناداضتم امن ةلهو لوأل ادب ولو « ةكرتشم ةبهم ءادأ ىف امم نانواعتيو

 ! ناضقادتمو
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 . ةرورضلا ماع وه لفطلا ماعف . . لنطلا سفن ىف الوأ مازتلالا اثني

 .مازتلالا ىنعت ةرورضلاو

 .لإ ..مونلا ةرورضوء زارفإلا ةرورضو — ةعاضرلاب ماعطلا ةرورض

 ىبصعلا زاهملاف . . ام مازلالا دوعتيو . . لفطلا ام مزتلي تارورض اھلک

 نوكتت راثآلا هذه کک ارتبو . . هيف ًاتيعم ًارثأ لمع لک كرتب ٹیحب نکس

 . . اهرييغت نم بعتيو < املادأ ىلإ حاتريو ىصعاا زاها امزتلي « ةداع د
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 . لفطلا اع ىلع رطيسملا هدحو لظي ال مازتلالا نكلو

 ! ديقلا نم ررحتلا ىف ةبغرااب سحب ىح « ةكرللا ىلع ةردنلا أدبي نإ اف

 هيدي لمجب یذلا هفعض دیق نم صلخنپ ول هدوېو « هیلجرو هيدي كرحب

 ! ديرب ثیح هب كرحتلاو هلم نع نیتزجاع هیاجرو « اتش نالوطن ال

 طخ نم الك نأ س ةقباسلا طوطحلا ىف انيأر اك س انه ظحاليو

 . تايونعملا لاع ىلإ ةرطنقلا ربعي مث « سحلا ماع ىف أدبي ررحتلاو مازتلالا

 . « تاأداع » هع نوک مث .. رمألا |دبم یف هلک ی انج مازتلالا

 ةداعو قدصلا ةدامك . . طحلا ةبامن ىف ةيسفن تاداع مث . . ةيسفن ةيناثج

 .إ .. ةيئانألاو ني لاو بذكلا نم اهلباقي ام وأ . . راثيإلا ةداعو ةعاجشلا

 عبصي یتح هترئاد عتق م .. مسجلا تالضع نم هقالطنا ادبي ررحتلاو
 . . تايونعملا لكل الماش ًيركفو ًايحور ارح طمعا ةياهن ىف

 ىرخأ ةرم نايقنلي اك « ةبونعملاو ةيسلا ىطخب ناطللا قني انه نمو
 مث . لايطلاب ررحنلا قتليو « معقاولب مازتلالا تليف . لايللاو عقاولا ىطخب
 اهالك ر رحتلاو مازتلالا لخديف « لخادنتو كبتشتف اهلك طوطللا دوعت

 ؛ ةيحان نم روطتلاو ةيويلأ ىلإ هناعفديو ء ةيحان نم هلاظني « عقأولا ايند ىف
 ةليخأب س ةداملا كح — لايلطا مزتليف . . لايم لا ماع ف اهالک نالخدیو
 « نيالا اتن | ىف ودي اک ؛ ىرخأ ةهج نم ًاررحتم قلطنيو « ةهج نم ةنيعم
 ىرخأ ةيحا نمو « نانف لك جاتنإ ىف رركنتو ةليخألاو روصلا مزالتت ثيح
 !نبرخآلا ديلقت نم ررحشت األ سائلا نم هريغةليخأ هبشتال ةصاخ ةليخأب ىئأي

 ! ناسن إلا نایک لک یف دیقعتلاو لخادنلاو كباشتلا نم نول اذهو
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 يسا لاديبلتلا

 . ررحتلاو مازتلالا ىطخب هبشلا ابيرق سفنلا ىف نالباقتم ناطخ
 اياجإ نوکی دقو [ ایلآ ] ًاببلس نوکی دق مازتلالاف . ناقباطتی ال امہنکلو

  ةيباجيإلا ةفص هيلع تبلغ نإو - ررحنلا نأ اك . رارصإو ممصت ةجيت
 ءارو ىلسلا قايسنالا ىف ةبغر « ديثلا نم ايرهاظ اررح ايحأ نوكي دق
 1! تاوہشلا

 رخآلا نع اهدحأ زيمتي ال تح « كباشتتو طوطللا لخادنت اذكهو

 ! دیہج دج الإ

 ةيباجبإلاو «دسملا ةقيقح نم ةثشال ةيباسلا نوكت نأ نظلا ىلإ برقألاو
 اعوضخ ةيداملا نين اوقلل مضخم ةيبلس نيطلا ةضبقف . حورلا ةقيقح نم ةئشان

 حورلا ةخفنو . هيف ركفت الو رييغتلا كلم الو = هللا ءاش ام الإ - الماك
 لحق .. ديرما عدبملا ربما ءىشنملاقلالا حور نم ةخفن ىهف . . ةيباجبإ
 رإيتخالاو ةيرطاو ءاشنإلاو عادبإلاو ةدارإلا رهاظم نم ناسن إلا ىلإ

 ناسن ٍالل هل مق ام ردقب . . .ةيلاعفلاو هجوتلاو

 نود « ىلوألا « هتماخ » لع قاب ءیش ناسن إلا نایک ف سيلف كلذ عمو

 ! دیقعتو كباشتو طب ارو جازتما

 ريسيال هنكلو . كانه نم علي وأ انه نم عني = هرهاظ ف طحلا
 دجوي دعي إل هنأل . كاذ وأ طلا اذهب جزاما دق نوكي تح ةدحاو ةوطخ

 انه نم ءىش لك امنو . . ةصلاخ « كانه » وأ ةصلاخ «انه » عقاولا ىف
 ! تقولا تاذ یف كانه نمو
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 « ةيمالسإلا ةيبرتلا حبلم » بانك ىف نبطحلا نذه نع تلق دقو

 : یئ ام

 < یچولویب الو یچواکیس ال یوبرت ثحب انه نولوغشم اننا الولو »

 نوكتي نينملا نأ ىهو « ةقلللا ىف ةبيجملا ةقيقللا كالت دنع اليوط انقل

 نيذه نم لكل نأو . ىونمل ا ناويلاو ةيوثألا ةضيوبلا : نبتيلخ ءاقتلا نم

 محرلا ىلإ ضيبلا نم اهراسم ىف ةضي وبلاف . ىرخالل ةفلاخع كواسلا ىف ةقيرط

 محرلا قنع نم هراسم ىف ىونملا ناويملا انب « « رايتلا عم » ريست

 « <« رايتلا دض » ريسي « احقليو ةضيوبلاب قتيل ةيلخادلا ةيشغألا ىلإ
 . هتمهم ىدؤيل رايثلا دص ريسملاو ماحتفالاو ةبلاغملا ىلع ةردقلا هترطف ىفو

 تاذ ىفو امم ةيباجيإلاو ةيبلسلا ةصالخ ١ نيتقاطلا نيئاه ةصالخ وه نينار

 ! تقولا

 نيذه ًاشنم ىه ابنأ نظلاب يوت . . ةقلللا ىف ةبيجت ةقيقح اهنإ »

 فيطللا وهو . قلخ نم أ لاو ١ نيضقانتملا نييسفنلا نيدادعتسالا

 . « ريشا

 . . رظنلا تفلت ةقيةح العف اإ

 دسجلا ةقيقح نم ةئشال ةيباجبإلاو ةيبلسلا ةقيقح نوكت نأ منت الو

 لمحي « امه رخآ اديكوت ىونلا ناويم لاو ةضيوبلا ةقيقح نوكتت مث « حوراو

 نركملا « ناسإلا » ةقيقلل ىدص هنأل « حورااو دسلا نم اج رم هتاذ یف

 ةضيوبلا ءاقتلا نم طقف ًاشني ال ىذلا ناسن إلا ! ورلا ةخفنو نيطلا ةضبق نم

 رکذلا ءاضعأ كلذك هيسنج نم سنج لك, لمح لب « ىونملا ناویحلاو

 ةروص ررقتف بلغت اهادحإ تناك نإو < ئألاو رکنلا ةعيبطو « ىثألاو
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 ةقيقح ىلإ طقف ريشت . . ةينينجلا امتروص ىف ةماض لظت ىرخألاو « سنجل ا

 ! نيوكتلا

 . . قلخ نم أ هللا

 ردقب رهاوظلا ضرعتسن امإو . . عطاقلا نيقيلا ىلإ ليبس انل سيل
 . دودعلا ىرشبلا كاردالل فشكتت ام

*%* *%*# #*# ّ ۰ : 

 . ةايحلل ةنيعم ةمهم امهم لك ىدؤي نايرطف نادادعتسا ةيباجيإلاو ةيبلسلا

 فصن الو ةبوسلا ةبرطفلا ةروصلا نع ثدحتن هلك انه انثيدح ىف نحو

 . . ةلباتملا طوطللا لكو . ًاماخ اثيدح اه درنس ىتلا س تافارعلالا

 ءاوتسالل لباق وه اك فارعالل لباق . . ةيرشبلا سفنلا ىف ءىش لكو

 انكلو [ ناسنإلا نايك ىف ةجودزملا ةعيبطلا رهاظم نم رظم هسفن اذهو ]

 سفنلا ىف ةقاط لكر طوطحلا نم طخ لك اميد ي تلا ةمهلا نع ثدحتن نيح

 « لصألا ىه ابنأل « ةيوسلا ةحيحصلا ةروصلا نع لاخلا ةعيبطب ثدحتن انن اف

 ! ”فارعالا ره لصألا سلو

 ةيرشبلا ةايملا ىف امنمهم ىدؤت ةيبلسلا نإ لوقن ساسألا اذه عو

 , ءاوس ةيباج لاک

 تاہجوتل لثتمأ لفطلا ةايح ىف ةيرورض - ةعاطلا ىنعم - ةيبلسلا
 تبلغ دقو أشاف «ةفلتخملا مقلا هسفن یف ومت نأ امت ودپ کمال ىلا «راكلا

 هلأ ىأ - ةي وعملا وأ ةيسلا - تاوزلل ةعيرسلا ةباجتسالاو ةينالألا هيلع

 ! ناويملأ ملاع نم ةبرقم ىلع ًأشني

 1 رثلاو رخل 2 لصفو «ذودشلاو فا رعالا «D لصف یف ةركبفلا هله جالس (۱)
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 لابلا ناس الا ةايح ىف ةيرورض - كلذك ةعاطلا ىن س یهو
 ناكرألاو ةتباملا دعاوقلاو ةمظنملا عاضوألا ىذ عمتجلا ىف ةايملا عيطتسبل
 برطضتف « نوناقل عضخب الو اماظن عيطي ال ازشأن لظ الإو . . ةخساراا
 . رامدلا ىلإ یهو ممتجلا ف رومألا

 ةايح ف كلذك ةيرورض س مالستسالاو عوضحلا بح نعم ¬ و

 ليو ۰. محی ۰ نيرخألل هبلق فطعتل ء غلابا ناسنإلا ةايحو لفطلا
 ىلا طباورلا . . نيرخآلا نيبو هني ةيرورضلا طب اورا انف .٠ مه هتطاوع

 . ةايلأ امتودب موقت ال

 ءاشنإلاو عادب و الأو ةيلاعفلاو مادقإلاو ةدارإلا ىع ةياجإلا اما

 قلا ¢ ررحتلا « ماهم شا 3 ناسن إلا ةایح یف اماپم ید ؤتف _ هج وتلاو

 . ءاجتالاو عوضولا ف اع ةزامشم تناک نو ۰٠ ۰ لق م اها رک ذ

 مادعناو بيعملا فعلا ف لصت الف ةببلسلا ةنزاوم ىه مالا لو

 . [ فارحالا ع نم ابعنم ى ] ةيصخشلا

 ًايلس ناسا إلا ناکراف . . نجا و سننلا ىف رشلا ةمواقم ماهملا ةيناثو
 نم امف ام ریغب وأ اہمواقب نأ نو د رورشلاو ضارمألا تشمل ءىش لکل

 .رامالاو راوبلاب رمألا ىهنيو ٠ لاو داسملل سوفنلا عضو . . رکنم

 نود ۾ مامألا ى ةي رشماا ود ىلا ةديدجا مثلا عادا مابا ةلاثو

 حصو فولألا اذه دسم نيح سانلا « فولأم » ىع جورا ن رم فوخ
 . داسفلا اردصم

 . . ةايلاو ممتجلاو درفلل ةبسنلاب ةب ويح رومأ ابكر
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 ناك نإو . ررحنلاو مازتلالا ىطخب - امهيفرط نم - ناطملا ىقتايو

 . نیزهمتم نیدادعتسا امہاعجب ام صصختلا نم امہنم لکی ف

 . مصتو ةبغر نع نوکی دقو ایبلس نرکپ دق انلق (ک مازتلالاف

 ةدارإ نع نوكي دقو ةوهشلا عم ايبلس اقايسنا نوكي دق ررحنلاو
 . ماحتفاو ةيباجلإو

 ةبغر ةيبلسلا (نب .. رركم ددحم نيعم كوس ذاخمأ ىف ةبغر مازتلالاو
 .سننلا لع اهدوجوضرفت ىتلا ( ةيلخادلا وأ ) ةيجراملا ىوقلل ةمواقملا مدع ىف

 زوربلا ىف ةبغر ةيباجيإلا انب .. ديقلا نم كاكقنالا ىف ةبغر ررحتلاو

 .مامألا ىلإ

 كبتشت كلذ دعب تناك نإو .. نيمباشتملا نبطللا نيب زييمتلل اذه ىنكيو

 | ديقعت دشأ دفعتو اهلك طوطللا
#  # # 

 .. سضنلا راوطأ نم لوألا روطلا ىه ةيبلسلا

 نم هيلع ىل ام لكل مضاخ « ةدارإلا بواسم ىلوألا همايأ ىف لفطلاف

 . ءاوس جراللا وأ لخادلا

 . ةيبلس ةيلمع .. ىدثلا عضريف عوج
 . هرمأ كلع الف ..طحب وأ عقرب

  ةزجاع وأ س ةنماكت ناكى لا ةيباجبإلا ومنت ةطيسب ةرثق دعب نكلو

 . لبق نم

 ىطعيال نيح خرصيو .. ماعطلا بلطي وأ هسضنب ىدثلا بلطيف عوج

 .. ديرب ام

 . دیری ال نیح مواقیف .. طحب وأ عفريو
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 . تاسوسهلا قاطن ىف اهانلك ةيباجمإلاو ةيبلسلا نوكت ةلحرملا هذه ىفو

 . . رخآلا ءىطاشلا ىلإ ةرطنقلا ناربعت م

 .. رابكلا نم هيلإ ةرداصلا رماوألا ةعاطإ ىف ًاببلس نوكي

 .. صاحلا هجازمو هریكقت هيل هيد ام, فرتلا یف ًاباجیإ نوکیو

 ..ةيباجبإلاو ةيبلسلل ىرورضلا بيذتلا نع لصفلا ةيابن یف ملکتنسو

 ء ةقلللا ىف نايرطف ناطخ امنأ نايبب انه ىنتكنف .. ثاقاطلاو طوطا عيخو

 . ةايلا ىف ةيرورض ةهم نايدؤي - ةيوسلا اممتروص ىف - امهنأو

 تاجا وتد رَفل ١

 . . ةرشبلا ةايح ف طوطللا رطخأ نم ناطللا ناذه

 « اهلك ةايلأ طن موقت - ةفرحنملا وأ ةحيحصلا امهتروص ىف = امہلعف
 دارفألا كواسو « اهفرحنم وأ اميوس « اهلك ايلا تاقالعو « اهدساف وأ اهملاص

 . . تاعاجلاو

 « ةيناسفنو ةيعاجاو ةيفسلف ةريثك تاشقانم تراد امهوحو امهنعو

 ةيرشبلا ىف تماق اهريثأتب لب . . ةيداصتقاو ةيسايسو ةيركف بهاذم تنبناو
 ! ٽاجرو ٽامادطصاو ٽازازتها ٽتئدحو بورح

 . . نايرطف ناطحلاو

 . ىلاذلا نايكلاب . . ةزيمتملا ةيدرفلاب روعشلل ليم ةيوس سفن لك ىف

 . اهلخاد ىو اهعم ةايملاو ةعامجا ىف جامدنالل لباقم ليمو

 ! ةايلا نوكت امم نبيل نيذه نمو
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 امم رج ًاضبأ نوي الو «اصلاخ ًادرف ناس الا نوک ال مث نمو

 . عومجلا نایک یف

 ىلا «انألب » سحب . هناك دودحب سعب . كش نود هتيدرفب سحب هلإ
 هنارورضو ةصاللا هبلاطءوة صامتا هقاوشأو ةصاملا هتابغرب سحب .امملع لمتشي

 ماہنإ الو هيف سبل ال ادد ًاتضاو اساسحإ اہب سحب .ةصاملا

 . ناحرفلا وهف حرفي نيحو . أتملا وهف أتي نبحو . مئاجلا وهف عوج نيخ
 . للاب موق یذلا ددحلا هایکب هنالضمب هرب هصخشب وهقالع یدژب نحو
 ڻدحب اک < هيلإو ناسنإلا نم : رعاشملا نم نارايت ثدحب ةلاح لك ینو

 ناس إلا ساسحإ انجين اشي . . هيلإو خملا نم باصعألا ىف نارايت

 . . روش وأ لمع وأ ركف نم ةظحللا كلت ىف هنايك هيلع لمنشي ا
 . دودملا ددعلا ىدرفلا نايكلا وه اذهو

 يناج نم طقف دحاو وهام إو « ناسن إلا لك وه اذه سيلف كلذ عمو
 . ناس إلا

 ةزرابلا دودحملا ةصضاولا ةددحلا « هذه هتيدرف قامعأنم هنأ رخألا بنام لاو

 . .نيرخآلا ىلإ ون « ٽامسلا

 . . سنجل ا عفادب رخآلا سنج لا ىلإ وفم

 . . ةيرذلا ىلإ ومو

 . . ءاقدصألا ىلإ وقمو

 .. ءالمزلا ىلإ ونيو

 !!مهلع بلغتيو معراص نيسفانم وأءادعأ دوجو ىلإ كلذكو ئپ لب
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 عاونأب نيرخآلاب طابترالا ىف هتبغر نع ربعت . . ةيعامج طباور هذه لکو

 . . طابرلا نم ةفلتخم

 نايكلا نم ةعبان . . سفنلا نطاب ىف ًادج ةقيمعو ًادج ةليصأ ةبغر ىهو
 ! ناسن الل درغملا

 ظنو طب اور نم هيف ام ظنتو ممتجما “شنت ىلا — ةباهملا ىف س یهو

 . ٽالصو

 ! ةايبللا نایک ینو سضنلا نایک یف ممتجلاو درفلا طاتخب انه نمو

% #% * 

 . هناذب اباق ةيدرفلا صلاح ًادرف اف نوكي ةدحاو ةظلل ناسنإلا ىلع رمال

 . نايكلا زيمشم ريغ ميطقلا نم ءزج نوكي ةدحاو ةظحل هيلع رم الو

 . . قيقحتلل ةلباق ريغ . . ةليحتسم ةيلمع

 . نيرخآلاب هطبرت «رعاشم» هبلق ىف ناسا إلا لمحي ةيدرف تاظحالا دشأىف

 دفن ىلا وه س لقألا لع — هنأب س ةيعاج تاظحللا دشأ ىو

 . ىدرفلا هنايكب .. هاذ ةعاجلا ةبغر

 اف حسب وأ س ةظحل ىف زرت كلت وأ ةعزنلا هذه نأ ملا ف ام لك

 لوادتلا ةرمتسم ةيلمع ىف . ديدج نم زرب ىح ىرخألا ىراوتتف — زوربلاب

 .راسالاو زوربلا نب

 ةايح شيعي . شيعي — ةجود زما هتعيبطب — كلت هترطفب ناس لاو

 . ةعفان ةلاص ةيعيبط ةيوس

 ..هنایکپ زوربال هبح نم ,. هتاذب هساسحإ نم .. ةيدرفلا هتعزل نم دمتسإ
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 .. هتعفنم ىلع هصرح نم ..(ديدشل ريللا ب هلإو » هسفنل رينا بح نم

 ةکرحلل مفاد امیج كلذ نم دمتسي . . هتاذ تابثإو هنابغر قتیقحتل هيعس نم
 مامألا ىلإ مدقتلاو « جاننإالاو طاشنلاو

 مف ءاننلاو « نيرخآلا عم دوجولل هليم نم . .ةيعامجأ هتعزن نم دمتسيو
 ..مه س الاوت وامم ىلإ هنجاحو مهلإ هنعض نم .. مءازإ هتييلس نم. ًايحأ

 لك لزعنأ ول س ةشحوملا ةايلا ءاديب مطق ىلع هل ًانيمم هلكت لذ نم دمتسي
 مدقنلا ىلعو . هدرفعب اهلع ردقيال ىتلا لاعألا ءادأ ىلعو  رخآلا نع ناسنإ

 . مامألا ىلإ اپاک ةايخلاب

 م نانوكتتو « ةيرشبلا ةايللأ ىف اهرود امم ناتعزنلا ىدؤت مث نمو

 . ناس الا نایکل نتیرورض
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 ةعزنلا هذه نيب تافسلنلا نم ریثکو لظنلا نم ریثک ت برطضا دقلو »

 كيكضتو « ةلوذرلا ةينانألا ىلإ لصت ىقح ةيدرفلا ةراد عسوي اهضعب . كلتو

 ىفقت ىح ةيعاجلا ةرئادلا مسوي اضمبو . هناقاط تيتشتو « عمتجلا طباور
 هناك دمتسي ال ةبفأت ةليئض ةرذ هربتعت ذإ هدوجو ىنلت داكّتو درفلا نايك لع

 . عيطقلا ىف ًادرف هفصوب الإ

 لك: نيرفانتم نيبهذم ضرألا هجو ىلع ةظحللا هذه ف ىر نحو »
 . هجا ىلع موق امهم

 ىف هل عسوتف , ناس إلا ةيدرف ساسأ ىلع ةباق برفلا ىف ةيلاجأرلا »

 ىلإ لصب ىتح « رمألا نم ريثك ى ف فرصتلا ةبرح هل كرتتو « هتيدرف دودح

 )١( تإيداملا ةروس ] ۸ [ .
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 «دحلا نع دئازلا هطاشل ىلع جمر الف « نيرخآلا ءاذإو هسفن ءاذيإ دح

 مطحبو . . ءاوهألاو تاوهشلا نانع هسضنل قلطب . لوقعم دح دنع هفقت الو

 . . هنافرصنا طبضو هجون ىف دحأ قحب فرتعي الو . . ديلاقتلاو قالخألا

 مامدو مدمج صاصتماو « نيرخآلا لالغتسال ةادأ ىلإ هلاومأ لوعو

 ةسايسو كسلا ةسايس دسفيو . . ظيلغ ىسح عاتمو رجاف فرت ىلإ امايوحو

 هنيرح » سرا وهف كلذ عمو . . ةايحال سانلا روصت دسفيو « ممتعا

 ! ناطلس هيلع دحأل سلو « ةبصخشلا

 ةرئادىف عسوتف . ناس إلا ةيعامج ساسأ ىلع ةمبأق قرشلا ىف ةيعويشلاو »
 مهلا س دارفالل طاشن نيس ىلع رجحتو  ةلودلا ةقيقلا ىف وأ س ةعاجلا

 ! ةلوبكسمل ا ةقاطلا نع سيفنشلل احابم مل هكرتنف ظيلغلا ىلا مبطاشن ل

 م لع ضرفتو « عمتجلا ةسايسو ملا ةسايس ىف ىمفلا سانلا كارتشا عنمنف

 نک امو ملاعأ مه نيعتف . ممل ابصم مهم فرعأ هنأ ةجحب تابيترتلاو مظنلا

 . رمألاب .. مهساسحإ ةقيرطو مرعاشمو مراكفأ مل نعت اک« مہنماقإ

 ربتعتو . سىجتلاو رادلاو دیدحلاب مبكکعو . رايتخالل اليبس مه كرتن الو

 ةيدرف ةعزل امنآل « ريهطنلاب » بقاعت ةنايخ ابيلع مثلا وأ ةلودلل ةحيصن لك

 ! نايك الو هتاذ یف هل ةسادق ال درف نم « سدقمل ا ةعاجلا نايك د ض ةهجوم « مآ

 ريثكم طتسي لو . رومألا هذه ىف اريثك تطبخ كاذك تافسلنلاو »

 . دوشم ا عقاولا اهديؤي ةطيسب ةيبدب ةقيقح ىلإ صاخب نأ اهن
 ممتجلاف ةعزألا ىدرف ناسنإلا ناك اذإ هلأ ضرتفت تافسلنلا هذه نإ »

 «هنایک لع طغاض « هتدارإ ریغب هیف تم « هفت جراخ نم هيلع ضورفم نذإ

 ! لالح هکیکفتو هتیتفتو . هورکم وېف مث نمو « هتیصخشل مطحم
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 هل لوح ال يعض دلوب لفطلاف . لصألا ىه ةيعاجلا ةعزتلا نأ . .وأ »

 ناو وبني نا عاطتسا ام ةعاجلا ىف هدوجو الولو .. نایک الو . ةوقالو

 ةعزنلاف نذإو « هدوجو ىف رمتسي كل ةعاجلل ةماد ةجاح ىف وهو . . شيعي

 ! لار نأو ةبغرلا هذه قحست نأ ىنبني . . مواقي نأ یني سجر ةيدرفلا

 !؟ الو

 .ىرشبلا ناكلا اذه ةجودزملا ةعيبطلا ىلإ هبتنت ال تافسلفلا هذه نإ»

 . ةطب ارتم كلذ عم امنكلو . حطسلا نم اهلإ رظني نيح ةضقانتم ودبت ىتلا

 اک . ابطبارتو كلذ اضقانتب ىرشبلا ناكا ةايح ىف اممم یدؤت یهو

 ةيسلاو « ةيباجيإلاو ةيباسلاو « فول او ءاجرلاوء هركلاو بحلا ةتمهم ىدؤي
 ةيابنلا ىف انل جرخيو . . عقاولا ءارو ام نام إلاو عقاولاب ناعبإلاو ةيونعملاو

 ! نايكلا دحوم بناوجلا ددعتم قول

 امهنم لكو . ةقيفح اممم لك . . نيطللا نيذه ةرطفلا ممص ىف نإ »
 «ةايلا عقاو ف بارطضالا ثدحب اكس فنلا نطاب ف ثدحب ضقانتلاو .ليصأ

 راسم ىلع ىدتعيو « هراسم نع فرحنيف دحاو لكل ةررقملا ةبسنلا ديزت نيح

 ثدحب ناف « حيحصلا هرادم اممم لك ذخأي نيح امأ . هيلإ هدشيو رخآلا
 . قاقشلا ثدحب وأ ةعاجلاو درفلا نيب رفانتلا

 < ةيدرنلا ليصأ . عوجلا ىف لخاد درف : ناس إلا ةرطف هذهو . . . »

 ا « نيتضقانتملا هيتعزن نيب باقنلا ماد وهو . عومجمل ليما ف ليصأ

 . "< رادقملاو ةبسنلا ف فالتخا ىلع اعم

 )١( ةيمالسرالا ةببرتلا جنم » باتك نم < .

(o 



 .. سفنلا ف رطخب ىذلا لوألا ساسحإلا ىه ةيدرفلا نوكت نأ لوقعملاو

 دد درفك دوجوم هنأب س ساسحإلا ف ادبي نيح س س لفطلاف

 ةزجأ لكف . ألا |دبم ىف ديك أت لكب مہم ساسحإ وهو . نايكلا
 سحب هنكلو . نيوكشلا ةمات هدلوم دنع نوكت ال لفطلا دنع ساسحإلا

 ضرب نيح سحيو . ددحلا ىدرفلا هنايك لخاد ىف ع وجا اذه سعيو .مئاج هنأ

 وجا ريثأت نم همسج ىفامالآ سو . ءافتك او اضرو « ةعاضرلا ىف ةزإ

 اذكهو . . ديرب ام ىلإ باب ىتح . . خرصيف حرم ريغ مضو ريثأت نم وأ
 . . نیبتو هلامم ددحنتو ادیور ادور یدرفلا هنایک هل حضتی

 ! ىدرفلا هنايكب لالقتسالا نع جاع ىلوألا ةظحللا ذنم وهف كلذ عمو

 اهو . . نضللاو ىدثلا ةروص ىف هيتأب جراملا نم ددم ىلإ ةجاحلا دشأ جاتحم

 ! « مالا » ینعم نم هنیبتپ ام لک

 جراما « عمتجملا » ىلإ جاتحم = ام اذ ةرورضلا e س نذإ وپف

 . مالا صخش یف

 ليغ اجرف 1 هتاذب هساسحإك يمألا |دبم ىف ممم ةجاحلا هذه هساسحإو

 بابسأل هب لصتتو هنع لصفنت | رخآ صخش نمالوه هنم ةعطق ىدنلا نأ هبلإ

 كلذك هيلإ لبخ ارو | هنع ةلصفنم ريغ هنايكل ةلكم اكو « اکر ديال

 نوکیو . رخآ صخش نم ةمطق سیلو « وه هنایکلیجراخ راطإ هنآ نضح نأ

 ! هنع الصنم اثيشال هسفن نم ةيقيقح ةعطق مالا صخش ىف لثنملا « عمتجملا »

 <« هتقيقح ىلع درفملا هنايكب سحيف . . ددحتيو ةراف دعب هك اردإ ربكيو
 نکلو .. برتقیو دعبیو « ءیچیو حور « هلع لصفنم نايك مألا نأب سو

 . . هتدش ىلع لظب مالا صخش ىف لثمنملا « ميتجلا » اذه هثبشت
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 ىلع هالجر ىوقت ىتح . . مم سا ًالاو نيرخآلا ةيؤر ىف هتبغر دادزت مث
 یدرذلا نایک نوکیو .. ممم ( هد وجوب رعشيل مملإ وه لقتنيف هل

 . نیزیمتم ريغ یعامججا هنایکب اجزتم ذئدنع

 ةيعاج لاو ةيدرفلا طالتخال زراب ربظم « ةلوفطلا طاشا وهو .. بعللاو

 ىدرفلا هدوجو لكيو هتاذ تبثيل نيرخآلا عم بعلي وهف . لفطلا سفن ىف

 سانلا نم اعمتجم هلایخ یف ءیشنپ وېف هدحو بعلپ نیح یتحو .. مدوجوپ

 وهف . هراکفأو هرعاشم هن وکر اشپو هیل| نول دحتي مېنأ لیخنیو مېل| ثدحني
 . . تاظحللا نم ةظلل ىف هصخشب لرعنب ال ماد« ممتج » ف

 هيوبأ عم دانعلا ىف ذحأي نيحو . . ةدرم ا هتيتاذب هساسحإ دتشي نبحو

 .. انايحأ ةديدشلا ةينان الاىلإ ألا لصي نبحو .. هتاذ تابثإل نيرخآلا عمو

 هذه یف یتح .. هدرا «انأ» یت الاذک نمدبال ..اذك ديرأ «انأ»

 ناسا ىتعزال نيتلشملا - لفطلا تعزل نيب لاصقنأ الف رمعلا نم ةرتنلا

 زربت نيف ! املك امنوا نبتعزلا ىدحإ ىف زور طقف كانه امن إو س هلك

 ! عارصلاب اپن وات ام و ةبعاج لا ةعرالا لتقت ال ىبف دلا اذه ىلإ ةيدرفلا ةعزلا

 بحبالو .. هناباطل ایبلم « هناعزال اعضاخ هدير هلکلو . . عمتجلا ديرب وېف

 ! ءامصخو نيسفانم الب وأ . . ءاقدصأو ءالمز الب ادرف قبیل هنع لزعنپ نأ

 ةم الا ةياعرلاىلإ ةجاح ىف تناك نإو لفطلا ةايح ىف ةيعيبط ةلحرمل ا هذهو

 . . افرحنم ًاثنيف لفطلا امملع تبث ليكلو « دلا نع ديزت اليكل هيجوتلاو

 . . هيبناج دحأب احتاج

 . . هنابح یف امم یدۆت یو



 بناجلكو منيل « هتايح ىف ةيونعملاو ةيسلا لوادتي لبق نم هانيأر اكف
 . . ةلبغملا ةايحلل ادادعتسا تقولا نم ةرتف ىف امهم

 امهم لك ونيل ءاجرلاو فوملاو هركلاو بملا لوادني هانيأر اكو

 . . لبقتسمل ًادادعتسا ةنيعم ةرتف ىف

 ٠ اهنم لك . . ةيباجيإلاو ةيباسلاو . . لايطلاو عقاولا لوادني هانيأر اكو

 . .لبقتسملل بردتتل ةنيعم ةرتف ىف زربت

 هذه ومن .. هناك ىف زوربلا نالوادتت ةيعاجلاو ةيدرفلا كلذكف

 رعاشملا ميج ىلع بردت دق هجضن دنع نوكيل ةرم ىرخألا ومنتو ةرم

 ! تاهاجلالا عيجو

 .. ةقباسلا ةيدرفلا ةرتف دعب « ةزراب ةروصبايعامج ةقهارملاةرتف ىف د وعي وف

 زور ةظل ف هيرصنع نم ٤أ دقنپ ال انب نأ قبس اک = ناک نإو

 . لوز الو اتقؤم اراسعلا رخآلا رسحني امإو . رخآلا رصنملا

 هب یضقي ىذلا یعیبطلا همضو ىلع جضنلاو بابشلا ةلحرم ىف ىوتسب مث

 ىيبطلا عضولا اذه فو .. لبق نم هبناوج لك تبردت نأ دعب هنایح ةي

 زري بنام لا اذه لج ىلا ةيعيبطلا اممتروص ىلع نكلو .. اعم ناتعزنلا لمعت
 . ةايللا ىدم رمتسم لوادت ىف . . ةظلل ىف كاذو ةظلل ىف

 . . هلک هنایکب رمألا ناسنإلا هجاوپ ةايللا نوئش نم نأش لک فو

 ةدحاأو ةرم هبجاوب الو.. . كلت وأ ةظحللا هذه ىف هنم زرابلا بناجلا ناك ًايأ
 ! لیحتسم رم اذہف « هنایک نم دحاو ءزجب

 ممتجلا ةفد رييس ف كراشيو . . ةرسأ نوكيو جوزتيو .. ناسنإلا ركي

 لك ىف وهو .. روصلا نم ةروصب ايحورو ايركفو ايسايسو ايعاتجاو ايداصنقا



 لصفنتال .. نيتعمتجمو نيتكباشتم .. ةيعاجو ةيدرف « نيتعزن وذناسلإ كلذ
 . .ةايملا تماد ام ىرخألا نع اهادحإ
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 وه درفلا نأ نم . , نييليلحتلا نم هريغو دیورف هارب ام اب ناک كلذل

 جراخ نم ناسن إلا ىلع ضورفم ءىش عمتجلا نأو . . ممتجملل ةع ادلا ةيحضلا
 ! لیصألا هونا قوعمو « هتابغرا تباکر هيلع طغاضو « هنایک

 نم . . درفلا نايك لخاد نم ممتجلا اثني فيك انيبت دقو . . بج
 ! نيرخآلاب عامنجالا ىف هتبغر نم . . هقامعأ قمع

 اطغض درفلا نايك طغضي ىذلا فرحنا عمتجلا نع انه ثدحتن الو

 نع ثدحتي امن إو « فرحنا عمتجنا نع ثدحتپ ال ديورفو ]| دلا نع ادئاز

 « ىيبطلا » ممتجلا نع ثدحنت امإو [  اةالطإ عمتجلا نع . . عمتحجم لك

 نم لوقعملا ردقلاب درفلا هيف شيعي ىذلاو « دارفألا قالت نم اح ًاشني ىذلا

 وه ممتجلا ريمدت نأل « عمتجلا رمدت ال ىتلا دودلا ف ] قالطنالاو ةيرحلا

 جراخ نم ناسإلا ىلع اضورفم سيل عمتجلا اذه [ ! دارفٌالل ریمدت یلاتلاب

 ةلكتلا وه لب . . ىعيبطلا هوفل اعم سلو « هلتق فابغار سلو « هست

 ىذلا ىعيبطلا دادتمالا وهو [ هسضن لخاد نم ةعبان تماد ام ] درفلل ةيعيبطلا

 . ملسلا لماكتملا هدوجو درفلا هيف دج

 [ اثمأو مياكرد ] نويعاجلا  عاتجالا ءاملع هارب ام كلذك بجعو

 ةرثؤمو « دارفألا نايك نم ةعبان ريغ « امناذب ةمّاق ةوق عمتجلا نور نيذلا
 ىأ ف 1؟ نذإ ةوقلا هذه دجوت نبأ ١ مهتدارإ نع ةلقتم ةداراب دارفلا یف

 !؟ مهېجوتو دارفٌأالا ةايح ىف رۇت ءاضف یا نمو « عقت قلطم غارف
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 نم ناسلإلا نوذخأي منل « رمأالا م روصت یف نوفرحنپ ءالؤهو ءالۇه

 ىرت ال ةفرحنم دصر ةيواز نم ةايحلل نورظنيو « رخآلا نود هيبناج دحأ

 . . نييئاجلا نم ادحاو اناج الإ

 . . تقولا تاذ ىف ًاعم ةيعاجلا ةيدرفلا . . هتعيبط ىلع ناسإلا اوأر ولو

 سفنلا ىف ةلباقتملا طوطحلا نأو . . ةلماش ةعيبط جاودزالا اذه نأ اوظحال ولو

 ! ءاوس عمتجلاك ليصأ درفلا نأ اوف رمل نذإ . . اهاك ابامشت ةرهاظ ةيرشبلا
ٍ # *# ¥ 

 ةعمنج اإ . . لبق نم اليصفت اهانضرعتسا ىقلا ةلباقتملا طوطا هذه

 ء هش ىناج ىلع س ةلباقتم س دنم ابنإ ! ناسن إل أ ةايح ىف ةنيعم ةمهم ىدؤت

 جلا لخاد ىف دتمو باصعألا كبتشن اك ءاهلخاد ىف طلتختو كبتشنو

 !مجلا نايك ىف باصعألاةمېع ةبيبش ةمهم سفنلا نايك ف ىدؤنل « فارطألاو

 لقني نأ هتمهم اک ابتشاو اہاخادلو ہک جلا ىف باصعألا دادتما نإ

 ء خلا ىلإ ءازجألا عيمج نمو مسجلا ءازجأ عيمج ىلإ خملا نم « سلا »

 اذه نع = كردیو « هسح قاطن یف عقی « ءىش لکب » ناسنإلا سحیف

 . هکأردإ هل حاتپ ام لک قیرطلا

 فوللا ىهو .. ظئللا اذه مادختسا انل زاج اذإ « ةيسفنلا باصعألا » و

 دتم .. لا .. حلا . . ةيونعملاو ةيسلاو ء هركلاو بحلاو « ءاجرلاو

 یکل « دحوملا ىسضنلا نايكلا ىف عمت مث ء سفثلا ءازجأ نم ءزج لك ىلإ
 نايكلاىلإ ءازجألا نمو « ءازجألا ىلإ دحوم انايكلا اذه نمتاراشإلا لقنت

 اذه نم كردو « هروعش قاطن ىف عقب ءیش لکب ناسن إلا سحیف ٤ دحوملا

 . هکاردإ هل حاتیام . لك قيرطلا
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 . . ةسفنلا باصعألا هذ ىلوألا ةمهملا ىه كالت

 « اهدادتماو « اهعاونأ فالتخاو « اهددعتب س انآ حضتي انه نمو

 ةردقلا رهاظم نم رمظم ىه « ةيناسنإلا سفنلل ةميظع ةمس ىطعت - ابكباشتو
 كبر لاق ذإو » : ضرألا ىف هنع ةفالللا هحنع, وهو ناسن الل هللا امبهو ىتلا

 . . < ةنيلخ ضرألا ىف لعاج ىإ ةكئالمل

 - طوطللا نم جوز لكل ىليصفتلا ضارعتسالا ءانثأ ىف س انعل دقق
 جوز لکل ىلصألا عزا ريغ دیدج جزم اهلخاد نم جتنيف « لخأدنت انآ

 ! هدرفم جاوزألا نم

 انيممانول س ندرفنم ~ نايطعب . . طوطللا نم ناجوز ءاجرلاو فوحلا
 . روعشلا نم

 ىسح فوخ جتايف . . ةيونعملاو ةيسلاب ءاجرلاو فوللا طاتخب مث

 مقلاو رعاشلاب لصتي ىونعم فوخو - سوسعلابو مسجلا لصتپ
 لصتی یونعم ءاجرو « هذئاذاو مسجلا معن لصتي ىسح ءاجرو . . راكفألاو

 . ةيحورلاو ةيركفلاو ةيروعشلا ةداعسلاب

 فوخو . . هوركم فوخ كانه اذاف . . هركلاو بملاب ناطلتخبو
 فاخب اک « تقولا ثاذ یف ههرکیو ناسنإلا هفاخ هورکم فوخ ! بوبحم
 < رطاغلاك « بوب فوخو . . ههركيو ألا فاخيو . ههركيو تولا

 عفدني دق لب . . الع لبقيو ام كلذ عمو ناسن إلا اهاشخب ىلا تارماغم او
 بوبعءاجرا هوركم ءاجرو بوب ءاجر كانه اذإو ! توملا ىلإتدأ ولو الإ
 بابحألا ءاقل وجرب اکو . . هبعيو معنلا وجرب اک « هبحیو ناس إلا هوجرب

 )١( ةرقبلا ةروس ]١[.
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 انايحأ هسضنل نمألاو ةاجنلا ناسنإلا وجري اك . . هوركم ءاجرو . . هبحو

 هنكلو ةاجنلا بحب وف . . هتيرح وأ هتيناسإ وأ هتمارک نم ءىش لذبپ

 وه اذإف ام نارومشلا طاتخبو « ةبرزملا ةيحضتلا هدب هيلإ اهيجم هركي
 1 هورکم ءاجر

 ءیش نم ءیشال « یمقاو فوخ كانه اذا . . لايللاو عقاولاب ناطاتخيو

 . ةموهوم وأ ةايختم ءايشأ نم ”ىشال ىلايخ فوخو « عقاولا ماع ىف دوجوم

 ! مولا لاع ف شیب یلایخ ءاجرو « یعقاو رمأبلصتم « ییقاو ءاجر كانه اذإو
 فوخ كانه اذ اف . . ساوا هکردت الامو ساوا هکردن اع ناطانخیو

 هتیشخو « هللاب لصتم فوخ . . بیغلاپ لصتم فوخو « سوسحما (اعلاب لصتم

 لصتم ءاجرو <« سوسعلا ىضرألا لاعلاب لصتم ءاجر كانه اذإو . . هاوقتو

 . هللا یف ءاجر . . بیغلا لاعب

 لمجمب . . يبلس فوخ كانه اذإف . . ةيباجيإلاو ةيبلسلاب ناطلنخبو

 محنقي ناس إلا لعجي « ىاجبإ فوخو . . كرحتي الو هناكم دمج ناسنإلا

 ءاخرتسالا ءاجر . . ىلس ءاجر كانه اذإو . . بوهرملا فيلا رمألا

 . ديرام قيقحتل ىعسب اج ءاجرو . . ديلبلا لک اونلاو

 تاذب لصتپ یدرف فوخ كانه اذ . . ةيعاجلاو ةيدرفلاب ناطلتخيو

 شيمي قلا ةعاخاب ناسنإلا ساسحإب لصتي ىعامج فوخو . . درغملا ناسلإلا
 تاذب لصتپ یدرف ءاجر كانه اذإو . هوركم اصب نأ نم الع هفوخو ابف

 عاجل يللا ناسإلا وجرب نبح « یعامج ءاجرو . . هدحو ناسإلا

 . امو اہف شیعی یتا

 فوللا اطخ امف طلتخب ةرم لكى دیدج جزم ًاشنی اذکهو . . انکو

 ! سفنلا طوطخ نم نيرا نيطخب ءاجرلاو
 س
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 ېکر نو هنم ًادبن طوطللا نم جوز لک عم ررکپ . دحاو لثم كلذو

 نينثأ نيجوز نم نوكم . . هيف ديقمال طيسب لثم وهو 1 هيلع نيرخآلا
 طاتخب اک . ةدحاو ةرم جاوزأ ةثالث جزم هعم جردنن نأ نك .. ةرم لک یف

 ناسن إلا فاخيف . . ةيونعملاو ةيسلب ةيعاجاو ةيدرفلاب ءاجرلاو فوللا اطخ
 . تايونعملا قاطن ىف ًادرف هسفن ىلع فاخبو « سلا طيح ىف ًادرف هسفن ىلع

 ! تاإيونعملا طيح ىف ةعاجلا ىلع فاخبو ء سلا طيح ىف ةعامجا ىلع فاخب مث
 ايك طوطللا روصت ىلإ = انعطتسا اذإ - لصن ىتح جردتن لظن مث

 سنلا ىه نذإ هذهف . . دحاو قاطن فو دحاو تقو ىف لمعت ةكباشتم ةجزتم

 !1 ةيناسإلا
# # # 

 « ةعولتملا ةددعتملا ةكباشنملا ةلخادنملا « ةيسفنلا باصعألا » هذہپ

 ! دوجولا رعاشم نم ىصحمال ًاددع ناسنإلا « قوذتي »

 لضفو اهب همرك ىتلا بهاوملا ىدحإ . . هيلع قلاملا من ىدحإ كلتو

 مانقزرو رحبلاو ربلا یف مانلمحو مدآ یب انمرک قلو » : اخ نم ریٹک ىلع
 . "«اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع ماناضفو تابيطلا نم

 قلا یھ = ہللا قلخ نم لمن ام لكى ف ةديرفلا س ةيسفنلا ةعسلا هذه

 نع ناسن إلا ةايح امي زيمنت نيذلا عيوننلاو ةعسلا كلت ةبرشبلا ةايلأ ىطعت

 . تاقواغلا نم هریغ

 : ةددعتم تاهاجلا فو ةددعتم تايوتسم ىلع ةايلأ ةبهوم هيطعت ىتلا ىه

 ةيركفو ةيسايسو ةيداصتقا « ةيعانجاوةيدرف « ةيحورو ةيدام « ةيونعمو ةيسح
 . . .ةيلمعو ةيماعو ةينفو

 .[۷۰] ءارإالا ةروس
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 نم ةراضلا هيلع لمتشت ام لكب « تاراضملا ءىشني هلعج ىتلا یه

 .. حورلا لاعو ركفلا ماعو ةداملا لاع ىف جاتنإ

 لمعت حورو ¢ قلا یف لمعت هسقنو « ةداملا یف نالمعت هیدی لمجم یتلا یه

 . . ةديقعلا ىف

 « سما ماع یف اه هتارورض یضقبو برشیو لک أب هلع یتلا یھ

 ةينف سساحأب هرعاشم' ضبئت مث « عساولا هللا توکلم یف هحورپ حسي م

 . .نونفلا نم ءاش ام وأ نل وأ ةحول وأ ةديصق ىف اماجسب

 فشن مث < ءامدلا كسي و لقب . . سلا دقو برطلا لخديهلمجم یتلا یه

 . . رونلا نم عاعش اہنأکب لاب هحور

 . . دیدج ىلإ موی لکل صبو عرتخیو فشکی هلعج یتلا یه

 ضرألا هللا قلخ موي هدارأ ممأل . . قلاطلا نم هل ةبوهوم ةبحوم يهو
 1 تاواملاو
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 دیدن و اپنی وااو ةي ميسون ريغ س ةلباقتملا طوطحلا هدمه ةيناثلا ةمهملاو

 .ةايلاو ناس إلا نب ةددعتم « طباور » ءاشن | ىه — امتاجننمو امناقاذم

 مخضلا هرود ید ژب نا ناسن الا ءاش دقو هناحبس س عدبملا لالا نإ

 ثدحتنسو . طابر نم رثك أب ةايلاب طبترب نأ هل ءاش دق - نوكلا ةايح ىف

 انكلو . تاطابرلا هذه نم ريثك ن ع « طب اوضلاو عفاودلا » ىلاتلا لصنلا ف

 لاصناا طقن ربتعل ةددعتملا طوطيللا هذه نإ لوقت نا تكن اھ

 اجرو ًافوخ ام لصتت . ةايلاب اهتيرط نعسنلا كبتشت - «كباشم» وأ

 ذغنتف لأ . . ةيعاجو ةيدرفو « الايخو ًاعقاو « عمو ًاسحو « ًاهركو ًابحو
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 هذه نم ةايلا ىلإ سفنلا جرخلو « ةددعتملا فانملا هذه نم سفنلا ىلإ ةايلا

 ناسنإلا نيبو « ةايلاو ناسنإلا نب تالصلا قمعتتف . . كلذك ذفانملا

 ةفالللا تاودأ نم ةادأ ةقيثولا ةقيمعلا تالصلا هذه نوكتو . . نوكلاو

 ةددعتو ًادج ةقيع تالصلا نوكت نأ - هللا لع فس ینبنی ذإ « ضرألا یف

 تابقعلا مواقي نأ ناسنإلا عيطتسي ىكل ء اهلتمأو لابملا قثوأب ةطبترمو
 : ةايلا لث ىنلا مالا « مدكللا » ةكرعم ىف رصتنيو « هقيرط ف ةريثكلا

 انقلخ دقل » .« هیقالف احسك كبر ىلإ حداك كنإ ناسإلا اأ اي »

 ̂ دک یف ناسا إلا

 ةفلتخلا كباشملا هدم نوكلاو ةايحلاب ناس إلا سفن كبتشت ام ردق ىلعو

 ممفتت ام ردق ىلعو ابف هيدي ىنا رود ظبي ةايملا یف هتمیق دادزن
 ! ةايلا ىف هرود لءاضتي تاطابرلا
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  سننلا يناج ىلع طوطللا لباقت ىفةظوحلملا - ىربكلا ةميملا امأ

 ا . ناسن إلا نایک یف نزاوتلا ءاشن | یھف

 . نيبنام لا نم ىضنلا نايكلا ناطب رب ناطابر ام نیلب اتم نبطخ لک نإ
 . نيبناجلا نم كلذكل باقتتو . . تاطابرلا ددعتت طوطللا ددعت ردقبو

 لصقلا اذه ىف" [ةمسن وأ ] ةلباقتم جاوز ةينام اهم انيصحأ دقو

 داتوألا ن٠ جاوزأ ةينام اليخ اذاف س ديزم نع ثحبلا فشكي دقو -

 ايسدنه اجر ةموسرم « ةقرفتم طقن ىف « كانه نم ةينام وانه نم ةينام ةطوبرملا

 )١( قاقشاالا ةروس ]٦[ ) )۴دلبلا ةروس ]٤[ .
 ٠١١ ص ىف ةشماملا رظنا (۳)
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 ةزاوت ةزاوتم داتوألا هذه هطبرت ىذلا نايكلا ليختت نأ انمطتسا ًايقد

 . كانه نم ليم الو انه نم ليم ال الماک

 ! طارصلا ىلع ىش هلع ىذلا نزاوتلا . . قواغملا ان هلا ةدارإ كلتو

 . . هللا هقاخ ىذلا هلن وكس ةماع ةمس نزاوتلا نإ

 ءىش لك..عاعشالاو ةداملا .. موجنلاو بكا وكلا .. ضرألاو تارامسلا

 ريديىنلا نزاوتلا .. طوبضملانزاوتلاو قتيقدلا قسانتلا هيف ظوحلم هللا تلخی

 جر الو مدطصت الو لتخت ال ةطوبضم تارادم ى لئاملا اماضف ىف كالفألا

 . . بيهرأا ءاضفلا اذه یف ةرعش دیق اہطخ نع

 « اهوج یف « امتامو اهرب یف « اهرصانع یف نزاونلا اہف ظوحلم ضرألاو

 ٩7 «نوزوم ءیش لک نم ابف انش او یماور اف انیقلأو » : ةبلاا ابنانناک یف

 . . هسماون هک نوكلا اذه نم ةعضب ناسنالاو

 ةلباقتملا طوطالا هذه انه هئشنت . . نزاوتلا اذه ناس الا ةرطف ىو

 —-ةحيحصلا امسن و حيحصلا اهمضو املك نوكت نيح -ةيرشيلا سفنلا ىف

 ةطقت ىف زاوتم موقي ةيابنلا ىف هلمجو « ةيواستم بسب نیبناجلا نم هدشتف

 . نوزوملا طسولأ
#* #* 

 . . قيقدلا كباشنملا دقعملا سفنلا بيكرت ىف ارسلا ضمب كلت

 لكى لإ لصيو « سفنلا رارسأ لكب طيح هنأ « دحأ عزب امو « معز امو

 . . كنا ىفو » : سائل لوقي نيح هللا مال بیجتسا امنو . . اهراوغأ

 !راصب لاو رئاصبلا قيطت ام ردقب امم رصبن نأ لواحنف ٠" ؟ نورصبت الفا

 ]۲١[. تايراذلا ةروس (۲) [1۹] رجملا ةروس )١(
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 . . اماهم نم هنع فشكن امو ةلباقتملا طوطللا ضارعتسا نم لقتنن مث

 تادادعتسالاو تاقاطلا هذه « بيده » ىف ةيبرتلا ظن اهعبقت ىتلا ققرطلا ىلإ

 . . طوطلاو

 ! بیذهت نم اه دبال س ءدب یذ 'یداب س اإ

 حيحصلا نزاوتلا ىلإ - ةرطفلاب- ىدؤت امن إو« اهلك ةيرطف اهنإ ةقيقح

 . فاطملا ةي ىن

 .«ملعتلا» و «ةيبرتلا» ىلإ جاتح املأ كلذك ةرطفلا ةقيقح نم نكلو

 . .هنايك نوئش نم نأش ىا ىف ةعزألا ىدا سيل ناسن الا نإ

 ءاوتسالل ًادادمتسا هناك ىف نأ هتعيبط ىف جاودزالا ناولأ نسو

 ."فارعالل ادادعتساو

 عم لام الإو .. مقتسبل بيذملاو موقتلا ىلإ جاتحب كلذ لجأ نمو
 ! فارحالا دادعتسا . . رخآلا دادعتسالا

 ذوذشلا ناولأ نم ةعضب نع فارعالاو ذوذشلا لصف ىف ماکتنسو

 . امالا لكى ف ةيوسلا سفنلا نع ثيدملا لكتسن نأ دعي

 س ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطللاب قلعتب امف  انهانكلو

 ةركابلا ةلوفطلا نم اهومن ةقيرط انظحال ابضارعتسا ءانثأ ى اننأ رک ذب

 دحأب صتخ داك ةعفد لك« تاعفد یف ومن اهانیارف < جوضنلا ةلحرم ىلإ

 . فاطا ا ةيامب ىف امم ناطللا حضني ىتح نيبنالا

 . هركلا زربي ةرمو . . جضنيل بحلا زبي ةرم

 . « رشلاو يللا » لصفو « فارحتالاو ذوذشلا » لبمف كلذ دعب رظنا (۱)
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 . ءاجرلا زربي ةرمو . . فوللا زربب ةرم

 . ىونعم ا زربي ةرمو . . ىسملا زربي ةرم

 . لايللا زربپ ةرمو . . عقاولا زربي ةرم

 . لا . . ةيعام لا زربت ةرمو . . ةيدرفلا زربت ةرم

 راسحالاو زوربلا نالوادتيف « اهالك اجضن دق نانوكب ةيانلا ىفو

 امہاک اھدوجو عم كاذ رسحنيو اذه زربیف جضن ىلع - سفنلا یف

 . جوضنلا نم دحاو ىوتسم ىلع

 امقحالي مل اذإ ةرم لك ففارعالل ةضرع وغلا نم ةليوطلا ةلحرملا كالت
 . بيذہلاو ميوقتلا

 ةيباجب الا بناج جضنيالو ةيبلسلا بناج هيف جضني نأل الثم ةضرع لفطلا
 . نايكلا لماخ ةيصخشلا فيعض ًاشذيف

 ىذلا ىونعملا بناحلا ومني الو ىسلا بناجلا هيف ومني نأل ةضرعو

 ..دئاقملاو راكفألاو قلا لاع ىلإ قتريال « سلا ذئانل ىف ًاسسغنم ًاشنيف هلزارب

 . ناويلأ ماع نم ةيرقم ىلع لظيو

 سكملا وأ ]لالما بتاجن ومدي الو مقاولا بتاج هيف ومني نأل "ةضرعو
 . . رخآلا بنالا ىف ًاصقالو نيبناجلا دحأ ىف ًاةرسم اشنيف [ لالا ةميبطب

 ىذلا ريغصلا عقاولا قاطن جراخ ريكفتلا ىلع ىوقي ال قفألا قيض ًايعقاو

 رعت « ةايلا ةعقاوم نسحب ال ًابلايخ وأ .. هعمتج وأ هصخشب طيح

 . ماودلا ىلع اہنالکشم یف

 هسفن ف بضنتو  لظبو ۾ ىفطيف ةيدرفلا بناج هيف ومني نأل ةضرعو
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 نايك ىف بوذيف ةيعاجلا بناج وأ . . ءاخإلاو ةدوملاو ةيناسنإلا رعاشم

 . . نایکالب حبصیو نیرخآلا

 , .ةدحأو هذه

 ةجيتن . . ءىطاخ ءاذغب تاقاطلاو رعاشملا هذه ىذغي نأل ةضرع وه مث

 . رخآلا امضعب نود جاوزألا ضعب ةيمنت
 . . رخآلا نود اهدحأ سلو . . ًاعم ةيعاج لاو ةيدرفلا اطخ هيف ومني دق

 طح یف اومن نأ نود « بس ساوا کرد ام طيح یف ناومنی امہنکلو

 لالتخالا اشم سيلف . رخ عون نم لالتخا ًاشني انهو . بيغلاب ناعإلا

 اذه نأ هأشنم نكلو . . ةيعاجلا ةعزنلا وأ تبلغ دق ةيدرفلا ةعزنلا نأ

 بناج ىلإ حنج هلل هلماكب لتخا دق ةيعاحلاو ةيدرقلا نيب ىز لا نزاوتلا
 « تايطارقي دلا » كلذل لاثم برقأو . بيغلاب ناعإلا نود سوس اب ناعإلا

 . ةعاجلل الوقعم الاجو درفلل الوقمم الاج عدت ىتلا « اهم نزاوتملا ىتح ةيبرغلا

 ناويلا ىوتسم ىلع س ةعاجو ًادرف - شيعت هتاذ تقولا ف امنكلو

 ًاديعب « ةبيرفلا عفانملاو ةيسلا ذئاذللا ىوتسم ىلع , ناس إلا ىوتسم ىلع ال

 . هللا نع ًاديعبو «ايلعلا ملا نع

 . . طوطحلا هذه ىف فارعالا تالاجم نع ةركف انئاطعإل كي كلذو

 ناسا لا ريصم الع فقوتي بيذلاو ةيبرتلا مظن ابعت ىلا ةقيرطلاو

 . جوضنلا ةلحرم ىف

 . . برغلاو قرشلا ىف مويلا ةيرشبلا امامت ىتلا تالالتخالا نم ريثكو

 . بيذملا ةقيرط ىف لالتخا اهميس

 كلذ ىف ىوتسي .. ةرورضلاب بيذمنلا نم اعون سرام اهلك ةيرشبلا نإ
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 مزاوللا نم بيذملاف . تاراضلا قرأ ىف ندملا قرأ ناكسو فوك لا ناكس

 . ناويلا نع امہ قرتفت یتلا امتایم د نمو.. ةيرشبلل لولا

 . نيعلا ىصقأل راسيلا ىصقأ نم ةمساش ًاورف قرتفت بيذهنلا مظن نكلو

 اناولأ سرا - ضرألا ىلع مويلا هتراضح بلغت ىذلا - برغلاو

 ةفرحنم اعوم ىف امنكلو « امايثئزج ضعب ىف دج ةعثار ء بيذہنلا نم
 . فارحالا دشأ

 < رخآلا ابضمب نود ةيرشبلا طوطحلا ضعبب ةيانعلا وه انلق اك ب بسلاو
 . كانه وأ انه نم دساف ءاذغب امتيذغت وأ

 ثاذ یف اہک طوطا بذ نبح الإ نزاوتت الو ةرطفلا مقنست الو

 . ملسلا اصلا ءاذنلاب ىذغتو « تقولا

 ..اهملعسانلا رطف ىتلا هللا ةرطف» : ةرطفلا نيد ..مالسإلا هعنصي ام اذهو

 . ¢ مقلا نيدلا كلذ

 ةقيرط نع « ةيمالسإلا ةيبرتلا جنم » باتك ىف ليصفتب تثدحم دقو

 انه يلقن كلمأ الاي .. ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطخلل مالسإلا ةلاعم

 . باتكلا اذه ىف هراركت الو

 : تارقف ضعب نم سأب ال نکلو

 راآوأ نم ارتو كرتي ال هنأ - ةرطفلل هترياسم ىف س مالسإلا ةيزمو »

 هسخسپ وأ « هتقاط نم رثک ا رتو ىلع عقوي ال وه مث . هيلع مقوي ال سفنلا

 ىفاس الا نايکلا لمشي كلذبو ! تان نم قحتسي ام هيلع مقوي الف هردق

 اج اهداتوأ ىلإ اهدشب سفنلا لخاد ىف نزاوتلا ثدحب كلذ قوفو « هلك

 )١( ةروس الروم]٠٠[

0۰ 



 قطنت الف ًميمج اهراتوأ ىلع ميقوتلاو « كانه نم ليم الو انه نم ليم الف

 « ! ءامص رخآلا بناج لا ف لظتو باج نم
 لكالوأ امنع ضفنيف « ءاجرلاو فوللا ىطخ ىلإ دمعي مالسإلاو »

 امملع عقويف كلذ دعب امهلإ دمعي مث «٠ فرحنم ءاجر لكو دساف فوخ

 بنيو وجرت نأ امه نبني ةيوس ةيرشب سفن نعردصي ىذلا حيحصلا عاقيإلا
 . فان نأ اه

 فواخم نم رشبلا لهاكق تهرب ام لك الوأ فوللا رتو نم ضفني »
 نم ًاثیش ریغت الو .. رخت الو مدقت ال : اهءارو لئاط ال هنأل ةنئاز .. ةفاز

 ! ألا عقاو

 «لجألا رخؤي له ؟ هتميق ام .. هنأ ذإ !توملا نم فوللا هنع ضني »

 ..قيليالرمأ نذإ وهف عقاولا نم ايش ريغيال مادامو ! الك ؟ بوتكملا ريغيوأ

 . ةجيتل الب .. نايكسلل ريمدنو ةقاطلل ديدبت هنإ

 . ةعونتم تاعاقيإو ىتش روص ىف ةقيقللا هذه نآرقلا ركي كلذل »

 .. لإ ...خإ ..« ريصمل ا انيلإو تيمو ىح نع انإ »

 : كلذكق زرلا ىلع فوللاو »

 ؟ راصب لاو عمسلا كل نم مأ ؟ ضرألاو ءامسلا نم کقزرپ نم : لق »

 نولوقيسف ؟ سلا ريدي نمو ؟ ىلا نم تیما جرخبو تملا نم ىلا جرب نمو

 ٠...1 « هلا

 ناس الاب هعقوت ررض یا نمو سانلا ىذا نم فوللا كلذكو »

 . . .ضرألا ىوف

 ... مولعم رضاح ىلع ةيبملا ةلوهجلا حئاتنلا نم فوللا كلذكو »
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 ًادحو ًادحاو ةغئازلا ةيرشبلا فواغلا لك نآرقلا لوانتي اذكهو »

 ةزيزع ةيوق ةايللأ هجاون امقلطيل « اهرمصإ امنع عفرءو « سفناا نع امضفنيف

 . هللا ردق ىلإ ةنئمطم « ةملطتم ةنكمتم

 هيلع عقويف - ةيرشبلا سفنلا ف ىرطنلا - فوللا رتو كاسم مث »
 .نايكلا اذه نع ردصت نأ ىنبني ىلا ةليصألا ةي وقلا فوحلا ةمغن

 انآل س فین نأ یغبنی ال وأ - فیخ ال اہک ضرألا یوق نإ »
 ةوقلاو . اعفن الو ارض امسفنل كلم الو « اضن نم دتل ال . ةرخسم ىوق

 ةعناملاو اح ةحاملا ىه . ءىش لك اهديب ىتلا ةوقلا ىه اقح فاح نأ ىنبني ىتلا

 . ليبسلا م اهتيشخو . بجاولا فوللاوه امف وغ نذإو ٠ ًاتح
 . « هللا هب فرش امو . هللا نم نوکی نأ یئبنپ فوحلا »
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 . هركلاو بيلا ةوهشل « طباوض » مالسإلا مضي كلذ لجأ نم »

 . . . . هلاب لصتي ابميمجو « لقملاب لصتت' طب وضو « حورااب لصنت طب اوض

 ةليج اماغنأ بلا رتو ىلع مقوي هن إف كلذ ىلإ مالسالا لصب یکلو»
 | حيحصلا بعضو ىف هسفن ناس إلا بحي نأ ىلإ ةياهنلا ف ىهنت ةقئار ةفيفش

 ... ىتش تاعيقوتل اهنإو .. هلل بحلا ةمغن الوأ عقوب »

 نم انلق اك مالسإلاف .. هللا هقلخ ىنلا نوكسلل بلا ةبغا عقوبو »

 ٠ ... ناس إلاو نوكسلا نيب ةبوق ةقادص دقمي س لبق

 .. ناسن الا ىنبل بملأ ةمغن عقوب مث »

  اہتعیبطب - اہلاف ‹ اپاکہ ذه بلا ماغنأ مالسإلا عقوب نحو »

 ٍلظي ال ىذلا « حيحصلا هعضو ف هعضتو « هضنل ناسنالا بح نزاو

 . نيرخآلا قوقح هسفنل بصتغي الو ؛ روج الو
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 « ... ضرألا ىف رشلا ىوق ىلإ هج ويف هركلا ام »
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 نعرو «اهءاذغ ةيسلا ةفاطلا ىطميف « اقش ةرطفلا رباسي مالسالا »

 . عادبالاو لمعلا لاحم ةبونعملا ةقاطلا

 رضت ال ىلا ةفيظنلا ةن ومأملا ةرئادلا ىف تماد ام ةحابم سحملا ذاذل لك »

 .. سلاو نكسملاو سلملاو بارشلاو ماعطلا ذثاذل . ع ومجلاب رضت الو درفلا

 ةعتملا هسح عتماو هدهج رفوتو هنایح رسبت تاودأ نم ناسن الا هعدتیپ امو

 . سحلا ةقاطل لماك ءاذغ كلذ ىفو . . لالا

 زيم ىلا ةقاطلا . . ةليصأ ةيناس | ىه ىتلا ةقاطلا . . ةيونعملا ةفاطلا امأ »

 اهلمجيو < ًامخض الافتحا ام لفتح مالسإلاف . . ناويملا نع ناسنإلا اهم

 . ناسا إلا ةيناسن| ساسأ ىه ابنأ ام « ةيناسنإلا ةايلا ساسأ ىه

 . امقالطو اهعاست او امه وعش ىلع ةديقملا . ةديقملا احنع, اهم لفتحيام لوأ »

 صالخإو هلل ةدابعلا عو . هتينادحوو هللا دوجوب ناعيإلا ىنععإ ةديقعلا

 ىنععيو . هللب ناعإالا اذه ساسأ ىلع ةايملاو نوكلا روصت ىنعيو . هل نيدلا

 قحلا اذه قاقحإ ىععو . ضرألاو تاوامسلا هللا هب قلخ ىذلا قلاب ناچالا

 ىذلا ىملالا قتلا ساسأ ىلع ىئاسن الا عمتجلا ةماقإ ىنمع,و . ضرألا رهظ ىلع

 لیبس ینو قتلا لیبس یو « ہللا لیبس یف داہملا ینو . آرقلا هب لزن
 « هللا لزنأ ا نمؤي نزاوتم فين عمتجم ةماقإ ليبس ىف داب لا . . مالسالا

 < سوفنلا ىف مالسإلا اهرذبي ىتلا ةديقعلا ىه كلت . . هللا لزنأ ا 4و

 . ناسن الا ىف ةي ونعملا ةقاطلا ام یذغیو
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 . . نايكلا ةيوق نايابلا ةحيحت سفنلا قلطنت وتلا فو « حيحصلا هناكم ف

 اب اکم یف « سورتلا » و ریماسملا عضو امف عني قلا ةظحللا ىف ةعاسلا رودت اك

 . حيحصلا

 . نوكلا ىوق لك ءازإ ةلماك ةيباجيإو »

 .ةايلأ مقتستو سنلا حلصت كلذبو »

 وه هللاو « ريدملا وه هاو « قلاللا وه هللاف . . هللا ءازإ ةلماك ةيباس »

 ءاشي نمل قزرلا طسبيو تیرو یحی ىذلا وه . ما لک فرصمو كاملا كلام

 ىذلا وهو . ديري ال لاعفلا وهو . هدابع قوف رهاقلا وهو . ردقيو هدابع نم

 ا مب سشنأل رشبلا نم هريغ دحأ كل ال ثيح « ديرب ام ذفنب نأ ًاقح كل

 . . . . نيرخالل اوكلم نأ نع الضف « ارض الو

 ! رھقلا ملست سیلو 1 بحملا ملست وهو » ...٠

 « رهقلا لئاسو لك كلم وهو . ًاقح هدایع قوف رعاقلا وه ها نإ »

 یضریو هدابع بحب یذلا وه هتاذ هلا نكلو . ءىش لک توکلم هديب و

 . « هنع یضرااو » هبح ىلإ موعدیو ٤ منع

 . هللا کببحب ینو عبئا هللا نوبعت متتک نإ لق »

 . مظعلا زوفلا كلذ « هنع اوضرو منع هلا یضر »

 بینا هیلإو تاکوت هیلع یر هلا اذ : نانئمطالا لست وهو »

 هاجت ةلماكسلا هتياجيإ ناسن إلا دمتسي ف صلاطلا ملسنلا اذه نمو »

 إ ثادحألاو صاخشألاو ءايشألا
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 اهؤلمت ىلا ناع إلا ةبيجت ١ ةنمؤملا سفنلا ف ثدحم ىلا ةبيجعلا اهنإ »

 ! ةيلعتسم ةدهاح ةزبعم ةخاكم « ةيداه ةئشنم ةيناب امقالطتف

 . صاخشألا ءازإ ةزعلا ىه كلت « نينم ملو هلوسراو ةزملا هلو »

 س نإ . نينمۇم منک نإ نواعألا تأو اون رګ الو اونې الو »

 ىم كلتو « سانلا نيب امطوادن ميلا كلتو « هلثم حرق موقلا سم دقف حرق

 . ثادحألا ءازإ ةزعلا

 كلتو . « هنم عي ضرألا یفامو تاوامىلا ىف ام کل رخسو

 . ءايشألا ءازإ ةزعلا ىه

 . هاجلا لک یف ةلماك ةزع »

 ةوقلا هذه سفناا ىطعي هلل لماكلا ملستاا . ناإلا ةزجمم هذهو »

 اب ءیشنتو ‹ ءیش لک ىلع اہ لعتستو ءیش لک اہ حفاکت یتلا ةبیجملا

 . دیر ام

 ةوق الو ةلودلا ةوق الو داصتقالا ةوق الو ةداملا ةوقل ةيدوبع ال هنإ »

 هجو ىلع ءىثل « ةيمتح » ال . . ديلاقتلا ةوف الو ةداملا ةوق الو عمتجا

 نوكت نأ هللا ةنس نمو < « اليدبت هللا ةنسل دجت نلو » : هللا ةنس الإ ضرألا

 هنع مهفتو « ربك الا سومانلا عم ريس « ةرداق ةينوك ةوق ةنمؤملا سفنلا

 ةرخسم اك تاقاطلاو ىوقلا هذه نأل . . هتاقاطو هاوق لغتستو « هرارسأ

 . هللا نم نذاب ناسن إلا

 ًاتح ناعإلاب مم وات تألتما نيذلا لئاوألا نوماسلا ناک م نمو »

 ايعانجاو ايداصتقاو ًايسايس ًاماظن : ضرألا لك ىف قوبسم ريف اماظن نوئشئب

 ةجيتن سلو « ضرألا تارورض نم ةرورض هب یسوت ال ًاحورو ايركفو
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 « ًارادتقاو ةدارإ « ءاشنإ اشي اإ . ضرألا فورظ نم ءىثل « ةيمتح »

 .» نالا عفادب
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 ةيرشبلا سفنلا ف ةلباقتملا طوطخلل ماسالا ةللاعم نف ةقرفتم جفا كلت

 . . قيرطلا ريدتل نكت

 « لماكتو لوعش نم اف ا ةرطفلا رياست ابنأ ةياهنلا ىف امتصالخو
 ۰ . نايكلا دحوتو ةميبطلا جاودزا نم هيلع ىه امو

 ةع وه ىذلأ « ناس إلا نايك ف نزاونلا ىلإ ةقيرطلا هذه لصت م نمو

 سنن ىف ةايحلا قيمعت ىلإ لصت ا . ةايحلاو نوكلا تام نم هتاذ تقولا ىف

 . « تاقاذملا » نم ديدعو رعاشملا نم ديدعب اممارثإو « ىرشبلا ناكا

۱٦ 



 هنرارضلاو عئاورلا
 طوطللا وأ . . « ةيسفنلا باصعألا » نع قباسلا لصفلا ىف انثدح

 - ةلخأدتم ةكباشنم -ةددعتم «ذفانم» اهن انلقو . ةيرشيلاسفنلا ىف ةلباقتمل ا

 ىلإ سفنلا نطاب اهم ذفنيو « سفنلا لخاد ىلإ ةيجراللا ةايملا امم ذفنت
 اذإف . مسجلا ىف باصعألا رود هبشي اج سفنلا ىف موقت ان انلق اک . .ةايحلا

 ىلإ خلا نمو ء خملا ىلإ مسجلا ءازجأ عيمج نم سيساحألا لقنت هذج تناك

 نايكلا ىلإ اباك سفنلا ءازجأ نم رعاشملا لقنت كلتف . . ءازجألا ميج

 نايكلا اذه نمو = همضوم ناك ًابأ نادجولا زكرم ىلإ - عمجتملا ىسنلا

 ... سلا ءازجأ عيمج ىلإ عمجنملا ىركرما

 « ةعفادلا ةقاطلا . . ناسن الل ةيويم لا ةقاطلا قلطل# ذفانلا هذه لالخ نم

 حبصتف « هيف رب ىذلا بصلا نول سيساحألا ذأ اك « ابناوأب نواتتف"
 ىلا بصعلا عون بسب لإ . .ةدوربلا وأ ةرارلا وأ ةللا وأ لألإب ًاماسحإ

 ةنيابتم سيساحأ نم ًاطلتخم ازم خلا ف ساسحإلا زكرم ىف حبصت مث ء هيف رمت
 « ىسضنلا بصعلا » نواب ةعفادلا ةقاطلا نواتت كلذكو . . دحاو تقو ىف

 فوللاب ًاروعش وأ « هركلاب ًاروعش وأ بحلب ًاروعش حبصتف « هيف رمت ىذلا
 ًاملتخم ايم عمجنملا ىشضنلا نايكلا ىف حسبصت مثلا . . . ءاجراب ًاروعش وأ
 . . تادرفملا نع هعوم ىف فلتخب « دحأو تقو ىف ةنيابتم رعاشم نم

 ؟ هام . .امتاذ ةيويلا ةقاطلا هذه كلو
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 ؟ ةداملا ةقاللك ةقاط ىهأ ؟ ءابربک یھ ؟ یایمیک لعانت یھ

 ! ؟ ةداملا ةقاط امو

 ؟ہیالخو جلا ءاضع أ فأ

 ؟ سننلا هما « ءیش » یف مآ

 ؟ امیج زكرم امو

 ؟ مسجلا نم خم ا لباقي « ىضن » زاهج مأ ؟ خم ا وه

 ىهاف . . ةيويملا ةفاطلا الم ثعبنت ىتلا ةدعاقلا وه مسجلا ناكاذإو

 نيبو ةدغلا وأ « وضعلا » نيب ةلصلا ام ؟ ٠ سفنلا » و « مسجلا » نيب ةلصلا

 ؟ كاذ نع اذه ًاشني فيك . ةدغلا وأ وضملا طاثن بحاصي ىلا « روعشلا »

 ؟ةداملا نم عاعشلا اشي اك أ

 «ةبغرلا » . . رخأآلا سنجلا ىلإ « نبنملا » . . الثم ىسجلا « روعشلا »

 ءىئانلا «ملگلادو برقلا اذه بحاصي ىذلا « رورسلا » و هنم برقلا ىف

 هب « جاهپالا » و « لاجلاب « ساسحإلا » و .. هنم نامرلا رم

 ...هيلإ «سشآلا» و

 ةراصعلا نم ۾ سنجلا « ٽان ومره » نم یھ نبا ابك ر عاشملا هذه

 « روعشلا » ًأشني فيكو ؟ مسجلا ايالخ ىف ةيسنم لا ددغلا اهزرفت ىتلا ةيئايميكسلا

 ؟ « مسجلا » نم « سفنلا » ًأشنت فيك ؟ « ءايمیکلا » نم

 یرخألاو < مسجلا نم عينت اهادحإ « نانلصتمو ناتيزاوتم ناتقاط اه مأ

 ؟ نامزالتیو دحاو طخ یف ناریسبو « سفنلا » نم عبنت
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 هلاضعا یا یف ؟ منجل ا نايك نم عبنت نبأ . . الثم كلا ىف ةبغرلاو
 ؟ امملع ذاوحتسالاو ءايشألا كلت ىف ةبغرلا نكست هددخ یا فو

 ؟ ديدحتلا هجو ىلع « سننلا » امو ؟ طقف « سفنلا » ىف ىه مأ

 ر. . « ةيدسج » ةكرح ىلإ « ةيسضنلا » ةبغرلا هذه لوحتت ضوكو
 ؟ ذاوحتسالاو عملا

 كاردإو ىعو نم ةيسضنلا فئاظولا لطعنت ء لمعلا نع خملا لطعتي نيحو
 سلا نأ وأ ؟ سنلا وه خلا نأ كلذ ىنمم لہف .. تابغرو عزاونو
 ! ؟ خلا قيرط نع لمعت سننلا نأ وأ ؟ خملا « نكست »

 | نبقي ىلإ ناسنإلا امف لصي ال ةلئسأالا نم تام

 تدعبأو «ء منجا سفنلا عوضوم ميدق نم ةفسافلا تلوانت دقو
 . نقب ىلإ لصت لو . . هيتلا ف

 - ابن اءزج تناك ىتلا س ةفسلفلا نع ةيسفنلا ثاحبألا تلصفنا مث
 اذه امل تناكر . . ىلع ا ىيرجتلا ثحبلا ىلإ ًاديازتم ًاماجنا هجنت تذخأو
 . نبقي ىلإ كلذك لصت لو . . ةتوافتم ءارآ عوضوملا

 طاشنل ساكنا « سلا » نإ = ةيلمعملا = ةيبيرجنلا ةسردملا تلاق
 نإو . رکو یایمیک : هلک یدسج یروشلاو یویملا طاشالا نإو < مسجلا
 هدفلا ىف ثدحب ىتلا ةيئايميكلا تالعافتلا ةجيتن وه رعاشملا هيمسل ام
 . . خللا ف ثدحب ىذلا ىبربكلا طاشنلا ةجيتنو « ءاضعألاو

 عفاود » وأ « زارغ » كانه نإ ىرظنلا سفنلا م سرادم ٽلاقو

 رهاظم اه نإو « امساسأ ىف ةيسفن اهو ٠٠ ءاعألا نم نوكي ام وأ « ةيرطخ

 . ةليصألا ةيسضنلا ةقاطلا نع سولا ريبمنلا ىه ةيمسج
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 . .ءارا كاذو فرطلا اذه ن ددرتتو

 . . نبقي ىلإ رمألا اذه ىف لصن نأ كلم امو

 ! نييأرلا نم الك ضقنتو « نيبأرلا نم الك دي ؤت رهاظم كانه

 یوو و ٽابغرو سساحأو رعاشم نم هيف ام . . هلک سلا طاشنلا

 . ةيلاج سيساحأو ةينف لويم نم هبحاصي امو . . تاعافدلاو تاقالطناو

 اھو تقو ف مسا نم ةيسنلا تانومرها تعزن اذإ ًامات اعاطقنا مطقني

 رعاشملا هذه ام أك! لويم الو مفاود الب ةاتفلا وأ ىتفلا ًاشنيو ! . . ىميبطلا

 ! تانومرملا نم ةعبان اھل

 f هسرغل امو « رعاش« نم سفنلا ىف هثعبت امو « هللا ىف ةديقعلاو

 ملسلا مسجلا عم دجوت . . ةايلا ىف نيعم كواس نم هيلإ عفدت امو « ئدابمو

 . ءاضعألا روتبملا مجلاو ءاضعألا لمتكللا م جلا . علسلا ريغ مسجلاو

 طقف ًابعاو جا ناک الاط ةدوجوم لطتو . 8 مسجاو ىادلا سجا

 ناف یعولا نع باغ اذا . یعولا نع بنی ل ناسنإلا ماد ام ی . . اکردمو

 « لاتلاب ةديقملا دوجو كردي الو « هلخاد ىف تح دجوي ام ًايش كردب ال

 یھاولا مسجلا امًاكسف .. كردي ال وه هلل نكلو « دجوت دعت املأ ال

 ةقالع الف هنم ثعبنت ىذلا ردصملاو « ىه امأ . . ةديقملل ءاعو درحم وه كردملا

 ! هيف املاح الإ مسلاب اه

 اضعب « سيساحألاو رعاشملا نم ةفلتخم ناولأ كاذو فرطا اذه نيبو

 « مسجلا ىف رليف سفنلا نم عب اضم « _سفنلا ف ريف مسجلا نم عیني
 . . تقولا تاذ ىف اعم نینایکلا نع ردصي اضعبو

 رودي ام روی نأ لہقتسملا یف یلورتکلإلا نوبزفيلنلا عيطتسي دقو
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 فيكو رعاشملا ثعبنت نبأ نم نيبت ةيئرم روص ف طاشن نم سفنلا لخاد ىف
 ! نبق الف . . نآلاامأ . . ثعبلت

 --هتحصب کس نأ عیطتسا ال هیبشت درج وهو  هیبشت برق ناک اعر
 ةداملا نأ : ريبكلا نوكلا قئاقح نم ةقيقح ىهو . . عاعشإالاو ةداملا وه

 ىهو ةين وكلا ةيلطلا نأو . ةدام ىلإ لوحتي عاعشإلاو « عامشإ ىلإ لوحنت
 طف نيلكشاا دحأ ذخأت امنكلو . عاعشإو ةدام نم ةنوكم س لعن امف ةرذلا

 . عاعشإ ىلإ لوحتت نأ امإو ةدام نوكت نأ امإف : دحاولا تقولا ىف

 ءاملاثمأو مويشنرتسالاو موينوتوابلاو موينارويلاو موداراك هعشملا ماسجألا اأ

 ةداملا نمءزج نأ امف رمألا ةقيقخ ء عاعشإلاو ةداملا نيب اهرهاظ ىف حمج ىتلا

 . . هتدام دقفيو عاعشإ ىلإ رارمتساب لوحتي
 شئاكتلا ومف س نايكللا دحوملا ةعيبطلا جودزملا - ناسنإلا امأ

 « نيجزتم نيلصتم «اعم عاعشالاو ةدالا لمشي ىذلا - ن اف _ ديحولا

 ..رخآلا ىلإ لوحٽیل اهدحأ دق نأ نود ًاعم نياماع

 ةيسفنلا سجا رءاشم هبحصت ىذلا - ىواكلا سالا نومره لمشب

 . لامجاب ساسحإو جاہ او رورسو ةبغرو بحو نينح نم

 دبعتلا نم ةيدسج تاكرح اهبحاصت ىقلا - ةيحورأا ةديقعلا لمشيو

 . . كولىلاو

 ىمظملا ةقيقللأ نم ءىشان « هتعيبط ىف جاردزالا رهاظم نم رهظم كلذو

 . هللا حور نم ةخفنو ضرألا نط نم ةضبق هنأ : هلاك ىف
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 )١( رخلآ رصلع ىلإ لوحتيو امف عامشإ ال ةدام حبصيف هطاشل دمخ لأ ىلإ :

 . عامعإلا مدع ساصر ىلإ مويدارلا لوحشي اک
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 ! ةايحلا بح ىه ةدحاو ةلك ىف اہصيخلت 7 نکم اھاک عفاودلا

 بعشتتو عرفتت كلذ دعب امنكلو . اهعمجب ىذلا ناونعلا وه كلذ
 ! هاجتأ لک یف لب . . هاجتا نم رثک أ یف

 ًافادو « عونلا ظن ًاعفادو «تاذلا ظفط افاد حبصتف بعشقتو عرفت

 . . زوربلاو زيمتالًامفادو « كلمل امفادو « عونلانع لاتقلا وأ تاذلا نع لاتقا
 أ الع ذاوحتسالاو امنع دوذلاو اهب ثبشتلاو ةايلا بل رهاظم اهکر

 . . امف دادتمالاو اهْنم راثکتس 2 الاو

 نعو٭ هدرنع مفاودلا هذه نم دحأو لکن ع لیصنتل تلا نم ءیشب ماکتنسو

 . ةيرشبلا سنلا فةلباقتلا طوطحلا نع ثيدلا ىف انعنص اک« ةعمتح اتهم

 زاها نع ةراع ةلك لوقن نأ دير - لصنلا ةمدقم ىف - انهانكلو

 زایج وهو . . ناسنإلا نایک یف عفدلا ةوقل لباقملا « سفنلا ىف رخآلا

 . « كرحملل » لباقملا « لمارفلا » زاهج . . « طبضلا »

 نكع الو . . سننلا ءانب نوكست ىتلا اهدحو ىه تسيل ةعفادلا ىوقلا نإ

 ! كلذك نركتنأ

 : نيئلا نيزاهجنم اه دبال هنأ ةكرحتملا ةلالا عرتخب وهو ناس إلا لمت دقل

 ! عافدنالا فقوب رخآلاو « ةضادلا ةكرلا “ىشني اهدحأ

 . هلاینب بص یف . . هش بیکرت یف ةقيقللا هذه دوجو ظحال مث

 « هتاهاجتا یتش یف هکر حم ةعفاد ةوق : هلاک یف نیتفلتخم نینقاط دوجو كردأف

 ! عافدنالا ةكرح طبضت ةطباض ةوقو

 . ةرطفلا يمص نم نيتوقلا اتلكو
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 سفنلا لع یرب اك رال لا نم اهملع ةضورفم ىرخألاوتليصأ اهادحإ تسيل

 طب اوضلاهركيو « ةكرحلا عفاودلا ىلإ - هجم ةعيبطب - رظني ىلا« ىليلحتلا

 ! عافدنالا دح ىتلا

 « بألا ةيروناتكد وأ « ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا وأ < ممتجلا سيل

  ثجحبلا ف یرثس اک  اہإ ا ناسنإلا سفن یف طب اوضلا 'یشنت یتلا یھ
 ةيؤرلا نوكتت اك . انماك ن وكي هنكلو . لفطلا عم دلوي ىرطف دادعتسا

 جضنت اهنكلو . . دعب جضنت ) ىلوألا مايألا ىف راصبإلا زاهج ىف ةنماك
 یفارطألاو سجا تالضع یف ةنماک ةکرطا نوکت اکو , لیلق دعب س ایرطف

 دعب الإ ىثملا ميطتسي ال الثم لفطلاف) دعب لمتكت [«ىلوألا روهشلاو مایل ایف

 ةنماكلا ةقاطلا هذه ةدعاسمل ةيجراخ ةلوعم ىلإ جاتحمو « ( ىل وألا ةنسلا زواج

 ةياعرلاو بيذهنلاو هيج وتلا كلذكو . ربظت ةياهنلا ىف امنكلو . . روهظلا ىف
 ىلع = جرالا نم  اهدعاستو « لفطلا نايك ىف ةطباضلا ةوقلا جضنت
 ىه تسل ةدعاسملا نأ اك . ءىشال نم اشن ال ام کلو « اهومآ لاک تسا

 ! ءیثال نم یٹلا ةکرح “یشنت ىلا

 نوكينأ ىلع ديزيال - مفاودلا مم - سفنلا لخاد ف طب اوضلا دوجوو

 ءىش لك ىف ظوحلملا « ىرشبلا نايكلا ىف جاودزالا رهاظم نم رحنا ارهظم

 ! نايكلا كلذ هيلع لمتشي
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 عحضتاوزلا

 نينبااو ءاسنلا نم تاورشلا بح سانلل نيز »

 ةموسملا ليملاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطادقلاو

 « . . .ايندلا ةايلا عاتم كلذ . ثرملاو مامنألاو

 [ مظملا هللا قدص ]

 . ىرشبلا نايكلا ف ربك ألا مفادلا وه « اہم عاتمتسالاو ةايملا بح

 . طاش نم هنع ردصب امل ربك ألا كرعملاو

 < ةيعرف وأ ةيئزج عفاود س لصنلا ةمدقم ىف انلق اك - لمشي وهو
 ام لكو . . ةقيمع ةريغص قئاقد ىلإ لصت تح بعشتتو اهرودب عرفتت لظت

 دقعم كباشت ىف « امنع تيدحلا قبس ىتلا ةيسفنلا باصعألاب ةياهنلا ف لصتب

 . ديقعتلا دبدش

 ظفح امه  نیيرطف س نییسیئر نبعرف لمشب رک الا مفادلا اذه

 . عونلا ظفحو تاذلا

 . ىرخأ عورف ام امہلع وأ س اہم لک نع عرفت مم

 زوربلا ةبغرو . . كلا ةبغرو . . نكسملاو سيلملاو بارشلاو مامطلاف

 ةبغرااب افيو الاصتا لصتت رومأ اهلك« سفنلا نع ًادوذ لاتقلاو . . زيقلاو
 . تاذلا ظفحب عاتمتسالاو « تاذلا ظفح ىف

 عورفلا نكلو . . ةيسنجلا ةقاطلا ىه ىربكلا هتادأف عونلا ظفح اأ

 ةبعش : نيتبعشب ادولم اهنم لك حبصيف « ةفاطلا هذ كبتشن اباكةقباسلا

 . سن اب لصتت ةبعشو « تاذلاب لصنت
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 امہپ كبتشپ امو عورف نم امنع عرفت ام لکب « اعم ناعفادلا ناذهو
 . .اهم عاتمتسالاو ةايللا بل نارهظم لصألاف ام نادللاو « تاک ابتشا نم

 . ناسنإلا ةايح ىف ةمخض ةمه» نادي

 ةفالخلل بودنملا قواخلا اذه نوكي نأ قلاملا ةكح تضتقا دقل

 ضشرألا ىف هرود ءادأ ىلع هنيعت ةلئاه ةقاطب ًادورم « ضرألا ىف هللا نع
 . ةايلأ ىف هرودو

 . . لمعلل هعفدت ةقاط

 ةمبلا ىه . . رييغتلاو ءانبلاو . . ريمعتلاو ءاشل إل او . . ضرألا ىف لمعلاف

 . . ضرألا ىف هللا نع ةفالللا ىنعم ىهو . قراغملا ادم ىربكلا

 ةمهم الو هجون الو امه ةدارإ ال « ضرألا نبط نم ةضبق ناس إلا ناك
 هتردف رهاظم نم اطيل « هحور نم اف هلا خفن م . . ةدودحم

 زيزعلا ريدقت ف س ىنكي امو « نيطلا ةضبق هلم ىلع ردقت ام س هلاحبس
 , ديرقلا نئاكلاا اذهب ةطونملا ةفالللأ ةمهل س ململا

 ىلع ةردقلا هيف تراصو . . ةغيلخ « ناسلالا » راص حورلا ةخفن نمو

 « قلحللا » ةدارإ نم سيق ىه ىلا . . ريوطتلاو رييغتلاو عادي لاو ءاشإلا

 .٠ نيطلا ةضبق قبطت ام رادقع ٠ . ريدقلا روصملا عدبملا قلاملا تاذ ىف
 : هللا نع ةفالللا ىف هل ةيرورض تافصب ناسن إلا هللا دوزو

 .e . الك ءال مدا عو » :« للا » هدوز

 عسلا ك لعجو ؟ اشنا یذلا وه لق :DD كاردالاب « هدوزو

MO, ues 
 Coe ةدتفألاو راصہ لاو

 )١( ةرةبلا ةروس ]١١[ ) )۲كاللا ةروس ]۲٣[
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 اهروج اپمهأف ءاهاوس امو سقنو » : « رايتخالاو ةدارإلاب » هدورو

 هانیدهو » . « اهاسد نم باخ دقو « اهاکر نم حلفأ دق « اهاوقتو

 ° نیدجنلا

 ةفالللا رودل ايم  تاقاطاا هن س ناساإلا حبصأ اذكهو

 . ماسلا امئابعأب مايقلل انك « ضرألا ف

 ناكلا اذه ىف « ةبغرأا» لعشي دوقو نم دب ال نک. . نکلو

 ! كرحتيل

 تخفن ىلا ةيهإلا تاذلا لمعت اك هتاذب لمعيالو هتاذب كرحتي ال هنإ

 نأ طقف لمن انكلو « نينافلا رشرلا ن اهكردن ال ةقيرطب « اهحور نم هيف

 .نیممالو ةطساو الب « ديرب ال لامفو دير هنأو . نوكيف نك ءیشال لوق هللا

 . . املإ سل وهف ء هحور نم هيف هللا ةحفن نم مغرلا ىلعف ء ناسنإلا امأ
 « نايكلا ةدودحمضرألا نبط نم ةضبق وه امنو . . نوكي نأ هل یغبنی اهو
 ةردقلا نم ناسنالل هللا هحينم ام لكو . تافصلا ةدودحم « ةقاطلا ةدودحم

 دودح دودو . .نبطلا ةضبق دودحب دودحم وهف . لإ . .ةدارإلا وأ ململا وا

 . . « ناسإلا » نايكب ةفالللا . . ضرألا ىف هللا نع ةفالللا رود

 لعتشم دوقو نم دبال . . حورلاو نيطلا نم نوكسملا نايكللا اذه ىفو
 « هنايك ىف ةيدلعلا ةخفنلا اهتعدوأ ىتلا تاقاطلا لغتسب و « ىشنيو عدبيو كرحتبل
 . هللا نع ةفالللا رودب مايقل

 . . ناسنإلا نايك الع لمتشي ىتلا مفاودلا وه لعتشملا دوقولا اذه
 نكي مل اذا ؟ ةيرشبلا ةرطفلا ىه هذه تناك اذال ؟ اذال : نحن لأسل الو

 )١( ]سمشلا ةروس ۷ = ٠١ [ ) )۲دلبلا ةروس ]٠١[ .

۱۹۹ 



 ؟ مفاود الو لاعتشا الو دوقو الب لعب نأ ىع اروطفم ناسنإلا

 “< لني اع لأسال » هللا نآلو . لأن نأ اننأش نم سل هنا لأسال

 . اریک اواع یلاعنو هناحبس

 . نايكلا اذه ىف ةيإلا ةدارإلا رهاظم عبنتنو . . طقف فرمن امنو

 . قاشملا لمح ىلع هنيعتو . . لمعلا ىلإ هعفدت عفاود نم هل دبال ناک

 . . ديك یف ناسنإلا قلخ دق

 . . ةقشملاو دب لاو بعتلا امف لشمتي ضرألا ىلع هاطخ نم ةوطخ لك

 انيمم ادهج لنبتف « ضرألا ةيبذاج مواقت نأ اهملع امناذ ةيدسملا ةكرحلا

 . . قورعلا لخاد ىف مدلا عافدنا ىتح « عبصألا عفر ىتح ةكر ح لك ىف

 . . ةلّكشم ةدام ىلإ ضرألا ىف ناسإلاب ةطيحملا ةماللا ةداملا ليوعنو

 . . ليوطلا بعتملا للاو ىنضملا ديلا ىلإ جاتحس . . ةعانصو عرزو ءانب ىلإ

 . ةرئاد ىف لك « اينضم ادهج نيدلاولا لحب للاب ضرألا هجو ريمعتو

 ىت امو , , نيماع ىف هلاصفو « نهو ىلع انهو اهنينج لمح مالا . هصاصتخا

 اذه ماعطإ ةعبت لحي بألاو . ديدج دهجو ديدج لج دعتست ىتح دحاو نم
 « هل ةحارلا ريف وتو هتيامحو هناكسإو هتوسك_ ةعبتو « عاضرلا ةاحرم دعب لسنلا

 . , دیدج نم ءاشنإلاو ¢ رودلا لست ىلع ارداق حبصپ ىح هتي رتو هدادعإ مث

 جاتك ناس للاب تطين تلا ةفالللا تاكرح نم ةكرح لك اذكهو

 . . ةنشملا لمحو دهلا لذب ىلإ

 . [۲۳] ءاینألا ةروس (۱)
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 ؟ قاشملا لمح لع هنيعيو « هلك دهل اذه ىلإ ناسنإلا «عفدی» یذلااف

 !.. عافدنالاو ةكرلا هيف ثفني لعتشم دوقو نم هل دبال !عفاد س هل دبال

 . . لوذبملا دهجلا “ىئاكت ةعفد نم دبال

 ناسنإلا فقول ةلوذبملا ةقشملا عم عفدلا ةوق تأفاكت ولف .. ال نكلو

 ! ريسي الو لمعي الو كرحتي ال رفصلا ةطقن دنع

 نک اس وھف اجالا یف ناتداضتم ناتیواستم نات وق هالوتن مسج لک

 ! مری ال تبا

 قيرطلا ىف ةكرملا ىلإ مسجلا عفدنل نيتوقلا ىدحإ بلغت نأ دبال

 . درت ىذلا

 . بواطأا كرحتلا ثدحيل ةمواقملا نع ةعفادلا ةوقلا ديزت نأ دبال

 ناسن إلا كرحتيلا . . ةيوق ةيوق عفاودلا نوكت نأ دبال ناك انه نمو

 . . قيرطلا ىف ريس و لمعيو

 ةدقونمل ا ةرارلا هيف ثفنب « لاعتشالا ديدش لعتشم د وقو نم هل دب ال ناک

 . «تاوہشلا » تناک مث نمو . ضرألا ىلع هاطخ ثحتسا قلا

* # # 

 اهم هنكلو . . ةعفادلا هتوق هعم لمحي ةيرطفلا مفاودلا نم عفاد لك

 ! تابقلا هبلغتوأ عفادلالطمتي الأ نمضت ىقلا «تانامضلا» لك ابف ةذفةقيرطب

 نم بذجلا هبحصي لب .. « فلملا نم » مفادلا نوكي نأ نكي ال

 ىرخألا تناك بابسألا نم ببسل نيتوقلا ىدحإ تفعض اذإ ىتح ! مامألا

 1 براطلا رودلا ءادأب ةليفك
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 ناطبترم ًامم اهو . ألا وه فللا نم عفدو .. ةدللاوه مامألا نم بذج

 . ناسن إلا ف ةيرطف ةعزن لكب
 هذه قيقحتل كرحتيف . . مامألا ىلإ ناسنإلا دشي ىذلا ءادلا ىه ةذللا

 ةمطق ىف بكر اك ءاهملإ مسيو امل بيجتسب نأ هتعیبط ف بکر تلا « ةذللا
 ۰ . سطنغما' ىلإ بذجنت نأ ديدحلا

 . هنع دعبيل كرحتيف . . فلحلا نم ناسنإلا عفدي ىذلا زامهملا وه لالاو

 نیبطقلا ف بکر اک <« هنع ًادیعب یمسیو هنم رفنی نأ هتعیبط یف بکر دقف
 . داعتبالاو روفنلا امني ثدحب نأ نهباشنملا

 ًاماد اکر ناضل . . نيدعاسملا نيلماعلا نبذه ةدوزم ةب رطف ةعزأ لكو

 . مامألا ىلإ

 الاب امهطبر نم دال ناک . . تاذلا ظل ةرورض بارشلاو مامطلا

 . مامألاو فلحلا نم ةذللاو

 مامطلا ىلإ ىمسيف الب - ناسن إلا مفدي ىذلا زاما اهشطعلاو عوج لاو

 . هل باجتسپ یتح فكي الو ادہیال یذلا للا اذه تاکسإل بارشلاو

 ! ىنكي ال مألا نكلو

 فلحلا نم مألاو مامألا نم ةدللا : امم اهو . . ىرلاو عبشلا ةنل كانهف

 ! تاذلا نايك لع ةظفاحح بارشلاو ماعطلا بلط ىلإ ناعفدي

 ۰ تالذک ةرورض سلاو

 نم عفاد : 2 ٠ رطاو ديدشلا دربلا نم وجا ضراوم هند یذلا لألاو

 . سايلاپ دورا فللنا
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 بذجي بذاج ولا ضراوع نم ةياقولا امتدحتو ءفدلا امدح ىلا ةذالاو

 . مامألا نم

 . . عونلا ظفح ةادأ سنجلاو

 دعقت ال ىح « بواطم ا رودلاب مايقلا ناضل ملألاو ةذللا نم كلذك ديالو

 رك ذلا بناج نم رودلا اذه ءادأ نع لسناا ىلع ةبترتملا لك اشملاو بعاتملا

 .ءاوس قنألا وأ

 نأ دبال ناك . . ديقعتلا ةديدش لك اشملاو « دج ةريثك بعاتملا نألو

 نامضلا دجوي ىح . . هيلع رابطصالا قاطيال مألاو دج ًاينع بدم لا نوكي
 ! ذيمننلل فاكلا

 . . ءايشأ ىلع ذاوحتسالا نم دبال ناك ونلا ظفحو تاذلا طفح نامضلو

 اهدافن نم ًاقوخ . . ثاجاحلا نم اهريغو سيلملاو بارشلاو مامطلا نم ءايشأ

 . كالهلل ناسل إلا ضرعتو

 ءادلا . . فلملا نم ملألاو مامألا نم ءادللا نم تااذك ديال ناكر

 ذاوحتسالاو « اهقوذو اشو اسو ءايشألا ةيؤر ةذل . . تاللا ىلع ةبترنملا ةذللاب

 . «نامرحلا » نم ملألا . . كلقلا مدع نم ملألاو . . الع ىداللا

 ..راطخألا دض امنع دوذلا نم دب ال ناك ع ونلا ظنحوتاذلا ظفح نامضلو

 . . فاحلاو مامألا نم نيطابرلا نم كلذك لاتقل دبال ناكو . . لاتقلا ىأ

  ةعاج وأ ًادرف  ناسنإا نايك ىلع ىدمتلا نم ألا ناك فلللا نف

 ةذل تناك م امالا نمو . تاكلتم نماهب لصتيام وأ تاذلا ىلع ىدتلا

 . . نيرخألا ىلع راصتنالا

 زبقلأ مفاد نم دپال ناک تكلذك عونلا طظطحو تاذلا ظنحن ناضلو
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 هذه ءادأ ف مامألا ىلإ ناسنإ لك م فدني نأب ىرفي « دعاسم لمامک « زوربلاو

 . . زوربلا مفادل نيطابر نم دب ال ناكو . . هيبقع ىلع سكنبالو « كلتو ةمهملا
 نأ ىف اسي ىلا ةذللاو « هيلع هريغ زوربو هفلخ نم ناسنإلا هسحي ىنا ألا

 . ۰. روفیو هرېع یس

 هرودو ناسنإلا نايك ىف اممم كلتو . . ةيرطفلا عفاودلا ىه كلت
 . ةايلا ىف

*# # * 

 . . ناسن إلا نایک یف ًاازج دجوب اہم ءیشال
 . . هدرفع, لمعي ءیٿ الو

 عفادلا ف . . ربك ألا ىسيئرلا لجرملا ىف بصتل ًاميمج ابا ل ممت اإ

 اذهو . . ةايحلاب عاتمتسالاوةايمللا بح وهو « ىرشبلا نايكلا ىف لوألا

 .. ريمعتلاو عادب لاو ءاشن لاو جاتن لاو لمعلا ناسن إلا عفدي ىذلا وه هرودب

 . . هللا نع ةفالللا ةمهم وه ىذلا
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 ريت وه <« ةايلأ عفاود نم دحاو عفادب ةيناسن إلا سفن ريسفت لكو

 ! ريسفتلا نع زجاع ةيؤرلا دودحم رظنلا ريصق صقال

 . .ديورف هب لاق ىذلا ىرشباا كواسال ىسنجلا ريسفتلا

 «مامطلا نع ثحبلا را وه ناسا إلا رات نإ لوقي ىذلا ىداملا ريسفتلا

 ريسفتلاو ىداملا ريضتلا ةاعد نم مريغو « زاجتإو سكرام هب لاق یذلاو

 . ران یداصتقالا

 عفادلا ىه زوربلا ةبغر نإ لوقي ىذلا ىز لا ىجولكيسلا ريسنتلاو
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 « رادأ » اهب ىلدأ اك قوفتلا ىف ةبغر ةروص ىف ءاوس « ناسن الل ليصألا

 . . ديورف اذيمات « حو » اء ىلدأ اك ضيوعتلا ةلواحخو صقنلاب روعش 1

 بناج ذخأ وه . . اضاف ًايسير أطخ بكرت تاریسفتلا هذه لک

 .. « ناسنإلا » وه بناجلا اذه نأب لوقلاو « ناسا إلا نم دحاو

 ثحابلا عضي نيح . . ريضتلا ف فاستعالا اذه كانه عفاد نم امو

 « ةلءاكتملا ةلماشلا هتشيقح ىلع هاريو « هثحب ةدئام ىلع هلك ىرشبلا نايكللا

 لخادتلاو اهب ايف كباشتلا اهملإ فيضتو اك تايئرلا هذه لمشت ىتلا

 . طابترالاو

 باسح لمعپ الو «اهدحو عفاودلا هباسح یف ذخأپ ریسفت لک كلذکو
 ! ناسنإلا نايك ىف ةطباضاا ةوقلا

 رط اوضلا

 «ةدئفالاو راصب لاو عمسلا كل لعجو »

 [ ميظہلا هللا قدبص ]

 نأل س لبق نم اہل | الرش یتلا عفاودلاب  ناسن ولا حاصپ ناک لھ
 ؟ هللا ةفيلخ نوكي

 !؟ ناویحلا مفاود اتاذ یه تسل وأ

 ؟ ناویملا عفاود نم ايك ت سيلوأ .. لاتقلاو سنجلاو بارشلاو ماعطلا

 « مفاودلا هذه دجوت ناويبلا ىنف | « ةحوتفم » عفاود املأ امملع دیزیو

۱Y۲ 



 دلاوأ .. ءالتمالا دح دنع ايزيرغ ًاالغإ ابقلغي ىذلا اممامص امه نكلو

 مامص هترطف یف نکی لف ناس الا امأ . ناويلا ةزيرغ هكردن ىذلا بسانملا

 رثك أ ىلإ عفاودلا هذه عم ىضع نأ - دارأ ول - عيطتسيو . . ةزيرغلا

 ةقيرطب س هكر ىذلا « بسانملا » دملا نم رثك أا وأ « ءالتمالا دح نم

 . . ناويملأ ةرطف س ةبزيرغ

 ءالضفم « امركم « ضرألا ىف هلل ةفيلخ نوكي نأ كلب حلصي لهف
 ؟ ماسلا تايلوئسملا هب طاننت

 « ءاقبلا ىف رارمتسالا هل بتكي ايح انئاک ن وكي نأ الصأ حصي له لب

 ؟ ءاهنتأ الو طباض الب هعفدت ىلا ةفينملا مفاودلا هرەدت الو

 قلخ ىذلا قلاحملا | مكمل ا قلاللا ةعنص نوكت اذكهام ! الك

 نسحأف كروصو « قلاب ضرألاو تاوامسلا قلخ» : هتروص نسحأف ناسنإلا
 0 وص

 لثمتي ماص . . ناسن إلا ةعيبط بساني ماص هنكلو . . مامص نم دبال

 . . رايتخأو ةيرحو ةدارإو اعو ىعو نم ناس إلا ةميبط ىفام هيف

 . ناسن إلا نایک ىف « طباوضلا » تناك مث نمو
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 امنكلو . هنايك ىف ةنماك دلون . ناسنإلا عم دلوت ةيرطف ةوق طب اوضلا

 ةدعاسم ىلإ ةجاح ىفاملإ مث. . مفاودلا رهظت اك ألا إدبم ىف ريظتال

 2 ةلماك (مميظو ىدؤت ال ةرماض تيقب الإو <« جضنلاو ءاغفلأ اه يل ةيجراخ

 . ناسن إلا ةايح ىف

 )١( نبافتلا ةروس ] ١ [
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 نم ايرطف اءزج تسيل املأ اونظف « ءاململا » ضعب كلذ ىرغأ دقو

 دمت ىلا ةيجراطلا ىوفلا اهعنصت « هيلع ةليخد اهن اونظ . ناسنإلا نايك
 فلتخا مث . بيغرتلاو بيبحنلاب وأ انايحأ طغضلاب « طبضلا ةيلبع لع لنطلا

 1 ةيجراحلا لماوعلا نم شنت ابْن ىلع مهقافتا مم — مهني امف ضعبلا اذه

 دوو مهضعب اهم رفنو . اهدوجو ةرورضب رقأو امنيمننت ممضمب ذب

 ! اهمطح نأ

 ! رخآلا قيرفلا نم لالا ةعيبطب ديورف ناكر

 » Three Contributions to the Sexual Theory » la ى لاق

 ڻثدح هن ذوذشلا عاونأ ثلاث امأ» : « ىاستلا » ناونع ٹح ۸۲ ص

 مبانم نم ةرداصلا ةي وهشلا ةفاطلا فرصت ثيح (!) ىماستلا ةيلمع ةجيتن

 هذه ف اہ عفتنیو ( ىس لا لاجلا ريغ ىأ ) یرخأ تالاب یف « ةيدرف ةيساج
 ىس دادعتسا نم « ةريبك ةيسفن ةوق ىلع ناسنإلا لصحب اذكهو . تاللا

 .o ! ! « ریطخ هاذ یف وه

 نب ماقلا ضراعتلا » نع ثدحتب باتكلا سفن نم ۸٩ ص فو

 ! إ « ةيسنجلا ةقاطلل رحلا وعلا نو ةراضحملا

 قالخألا نإ » : لوق ۸+ ص « he ego & the id » باتک فو

 ! 1 « ةيداعلا ةيعيبطلا امجرد ىف ىتح ةوسقلا عباطب مت

 نع ةيبنجأ ةوف طباوضلا تسيلف . . نوئطخم اعم ءالؤهو ءالؤه نكلو

 .. اعيمج « ءاململا » امكر دب نأ ىغبني ةيميدب ةقيقح كانهو . ناسنإلا ناك

 نايك ىف ایش “یشنپ نأ ادبأ نکمبال یجراللا طغضلا نأ یہ  ةیہہدپ اہنآل

 . !هيإ ةاجتسالا ىرطف دادمتسا كانه نكي لام ء ناسإلا
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 عاونأ نم عون ىأب نكي الو . .ناسإلا نايك نم ءزج الثم عوج ا
 طغضلاب س ناسنإلا دوعتي دقو | عوج ال ناسنإ ءاشإ ىجرالا طغضلا

 دوجوم اذه نأل ] تقولانم ةرتف ماعطلا نع عنتع نأ س ىناذلاوأ ىجرالا

 طغضلا دتشأ امهم مامطلا نع ةتبلا عننم نأ نكس ال نكلو [ 1 هترطف ىف

 [ ١ هترطف نم سل اذه نأل | هيلع

 نم عون ىأب نكي الو . . ناسنإلا نايك نم ءزج ىسجلا عفادلاو

 نع لکش] مفادلا اذ سج ال یوس ناسنإ داجيإ ىجراللا طغضلا عاونأ

 اذهو[ديفنتلا نع ناسنإلا عنتمروساسحإلا دجوي دقق . ذيفننلا نعال ساسحإلا

 هنكلو [ناسإلا ةرطف ىف كلذ نأل ] عفترو ىماستيف بذهب ساسحإلا

 [ ! ةيوسلا ةرطفلا نم تسبل هتلازإ نأل ] طغضلاب الو بيذهلاب لوزب ال

 « لعفلاب دوج وم ريغ ايش ىجراملا طغضلا شنب نأ نكمل اذكهو

 طقف طغضلا حلفي امنإو . لعنلاب ادوجوم اثيش ةمات ةلازإ ليز نأ نكميالو

 لشو . دادعتسالا اذه رادقبو « هيلإ ةباجتسالل دادعتسالا دجوي ثيح

 . , ادتسمو ايساقو اديدش نکی امہ ةباجتسالل دادعتسا دجوپ ال ٹیح

 ‹« بيذتلاو هيجوتلا الو « ىجراللا طغضلا اشتي ال « طب اوضلاف »

 . . امنت طقف امو . امتشنت نأ نكميالو

 ! ءاشنإلا ةيضفق ريغ ىرخأ ةيضف ةيمنتلاو

 ةصاخو « كرحتيل ةيجراخ ةن وعم ىلإ جاتحيو ءةكرلا نعازجاع دلو لفطلا
 رمعلا ىدم ىثع ال احسك ًاشني ا رف ةلوعملا هذه دقف اذإو . ىثملا ةكرح

 الك! ؟ ىئملا "شنت ىتلا ىه ةيجراملاةن وعملا نأ اذه ىنعم لهف .. هيلجر ىلع

 .دتشو رهاطتل ةن وعم ىلإ جاتحت « ةنماك ةردق اأ انعم امنو
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 ةبوؤد ةليوط ةاغالمو ةاغانم ىلإ جاتحبو . مالكلا نع ازجاع لفطلا دلوبو

 راشأقتلاقللنا تازجعم ىدحإىهو] ةللا ةلالد لني و « قطنلا لت کل راص

 مادختسا ف ذخأي مث [ « اها ءاع آلا مآ عو » : مدا ةقلخ ىف نارقلا اهلإ

 ادبأ قطني ال دقف ةلوعملا هذه دج مل اذإو . ابلالد نم هملمتاع ةغللا

 [ اه وهدختسي مل یلالابو اهوکر دب مف ةغللا اوعمسي م نيدلا معلا قطني ال ک]

 ةن وعملا نأ كلذ ىنعم لمف . ناويملا ءاوک Î ءاوع ىلع هقطن رصتقب دق وأ

 « ةنماك ةردق قطنلا نأ هانعم امنإو | الك !؟ قطنلا ”ىشنت ىلا ىه ةيجراملا

 . دتشاو رباغتل ةل وعم ىلإ جاتحت

 ةيونعملا ةيسلاوأ [ىشملاك] ةتحبلا ةيدسجلا تاردقلا نأش اذه ناک اذا

 . ناسنإلا نايك ىف ةطباضلا ىوقلا نأش كلذك_ وهف | قاعنلاو ةغللاك ]

 ةيرطف ًاشنت امنإو . بيذهنلاو هيجوتلا نم ًأثئث الو . طدضلا نم ًأثنت ال

 ةدعاسملا لماوعلا ىه بيذتلاو هيجوتلا وأ طمذلاو . ناسإلا نايك ىف

 .اهروطتو امال
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 - لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا ینیورادلا املا س یسک نایلوچ لوق

 : « ثيدحلا ماعلا ىف ناساإلا » هباتك ىف

 هغ بیکرت نال « تاناویلا نم ربثکب یکذأ ناساف كلذاو »

 .. ةلورم رثك أ

 ةقسلفلا لاجر اهاسانتي ةيج والكيس ىرخأ حان ةنورملا ىف ةدايزاا هدملو»

 نرك_ ىلإ الثم ةنورملا هذه تدأ دقلو , اهضعب ىف ديرف ناسنإلاو . ةيلقملا

 ... ىسضنلا عارصلل ضرعتي نأ دبال ىذلا ديحولا ىحلا نثاكىلا وه ناسنإلا
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 ةماع ةرهاظ وه ةضراعتملا لمعلا قرط نيب عازتلا عنم نأ ةقيقلا فو »

 نكم ىذلا ىرشبلا لقملا ةيصاخالإ تسيل ىهو « ةيچولويب ةعفنمتاذو « دج
 .. عازنلا اذه نم صلختلا نم ناس إلا

 رثك ایا | ةديدج تاديقعت دج ناسنإلا ىوتسملا ىلإ لصن امدنعو »

 ةدش ىلع بلغتلا انيأر ا ناسإلا صئاصخ نم نأل | ناويلا ىف دجو ام

 لقمال طاش ىأ لصتي نأ نكمب اهب قتلا لاصتالا ةزمجأ ةئيهنو « ةزيرغلا

 لمح اذيبو « رخآ طاش ىأب ةدارإلا وأ سلا وأ ةفرعملا ةراد ىف ءاوس

 لماومل ًاضيأ اذهب حتف دق بابلا ناك نإو . ةدحوم ةيلقع ةايح ىلع ناسنإلا
 زاهملا نأل « ةايملاب عنقلا نم عنمتو لب « ةدحولا ىلع ىضقت دق ىتلا قاقشنالا

 لخدم هبشیو . هجرخم نم مسو هلخدم « عقلا هبشب نوتجن رش لوق اک صملا
 زاها ىلإ سم ا ءاضعأ نم ثعاوبلا لصوت ىقلا ةلبقتسملا باصعألا ممقلا

 ةلقانلا باصعألا ةطساوب ثعاوبلا لصوب عمقلا جرخو « ىزكرملا ىصملا

 ليلقتل ةزجأ دجوت « ةثيدللا ءارآلل اقبطف « كلذ عمو . . . . تالضملا ىلإ

 مقلاو . عمقلاو تبكلاب سفنلا ءاماع اهفرعي ىلا ىهو « دح ىصقأ ىلإ عازتلا

 تاملظ ىف نيعزانتملا نيرثؤلا دحأ سبح نع ةرابع وهو « ارظن ةهجو نم مأ
 ةراعتسالا هذيف كلذ ممو . [ تبكلاب ديورف هامس ىنا اذه ] نطابلا لقعلا

 صخشلا ىف اروم رمتسي نأ هنكمب لقعلا تاملظ ىف نيجسلا نأل « ةمات ريغ

 ضعب ىلإ ناس إلا رطضي ماعلا ىصملا بارطضالا ىلع ةوالعو . ىعولا ءوض ىف
 هلأ الإ . راض [ ديورف ةيمست ف تبكلاا ] عقلا كلذاو . لاععألاو راكفألا

 ىلوألا نينسلا ف هدوجو نم دبال ىذلا عازغلا ضفل ةيچولويب ةرورض ربتعب دق

 نركب نأ رينا نمو . للا ىلع ىلا ىأرلا دادس لبق ناسنإلا ةايح نم
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 بارطضا ىلإ كلذ یدأ ولو یتح « دیق نود ام لمعب مایقلا ىلع ارداق ناسنإلا

 مسرإلا نم نيتمزح نيب راجا لثم كرا نع ارجاع نوكي نأ نع « ىبصع
 . ةئفاكتم اممنيب هتريح ناف « فنا

 ةيلمع نإ لب « بسحل روعشاللا ىلإ مزهنملا ثعابلا ىننيال عمقلا فو »
 تروطت دق نوكت نأ دبال كلذب تماق تلا ةزبجألا نإو . ةيروعشال امتاذنلا
  ةايحلا نم ىلوألا نينسلا ىف ةصاخبو - عازل ةرهاظلا تايناكمإلا عنق

 . ناسإلا لقمل ةيوناث ةجيننك اشن ىنلا عازتلا كلذ

 [ طبضلا ةيلمسب ةيلملا هذه ىبسن نأ نحن رثؤن ] ثبكلا ىو »
 . ىبصع بارطضا روهظ لمتحلا نم سيلف كاذاو ٠ ىعو نع ثعابلا نني
 روعشاللا ىلإ نيضرامتملا نبثعابلا دحأ ىفني ال ىأرلا دادس دنع اريخأو

 . « ىعو نع لمسلا ىدؤي مث ةربللاو لقعلا ءوض ىلع نانزوي اممنكلو
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 دلم لجر نم س اندبنت امنأل « ام ايش ةلوطملا تانطتقملا هذه انذخأ

 : قئاقللا نم ةعومجلا هذه تابثإ ف - “”ةيقللا قلاب الو هاب نمؤيال

 ةزيجأىه ىروعشلاوأ ىروعشاللا ام ءاوس « طبضلا » ةزهجأ نإ : الو

 مص نم اهن ةيچولویب امنو ینعمو . ةيچواکیس ةزجأا اہٰنع انت ةيچولویب

 قیرط نع ثرویو « همم دوپ یرطف ناسا الل یچواویبلا نایکلاف . ةرطنلا
 ! ةيجراللا فورظلا لمع نمبستكي الو . . ةحقلملا ةضيوبلا

 . ٠۲ص س ۲۹ص رمتلم ملم لا دبع روتک دلا ةمجارسو باطح نسح ةچرت (۱)
 ةزاتم روك د باختناب «لسللا نيسحت» ىلإ وعدي باتكسلانم ىئاثلا لبمفلا ىف (۲)

 ! ةقالخألاو ةيعاثجالا تامظدتلا نم قثاع لود . . ثانالا حسيقلتل ناسن الا نم
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 ةيصاخ هذهف . ةزيرغلا ةدش ىلع بلغتلا ناسلإلا صئاصخ نم نإ : اناث

 « ىلوألا ةلوفطلا تاونس ىف ايروعشال لمعت طبضلا ةيلمع نإ : الا

 ميمج هعبنت ىذلا وفلا طخ سفن عبتت املأ ىأ . كلذ دمب ًروعش لمست م
 . تاردقلا عيمجو ىرخألا ةيسفنلا تايلمملا

 ىهو « ةريبكلا ةقيفللا هذه تابثإ نم هددصب نحن امف نكي اذهو

 ! ناسنإلا نايك ىف ةيرطف طب اوضلا نأ
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 . . ةيجراخ ةلوعم ىلإ ةجاح ف امنكلو ةيرطف
 ناسن إل اةايل ةبسنلاب ةيرورض ةيامع ىو ٠ بيدملاو هيج وتلا ةمهم تالتو

 اذكه كرتو . . ًادبأ برب | لافطألا نم الفط نأ ضرتفنس انكسلو

 ! ؟ طباوض الب ًاشنپ لهف . . « هترطف ىلع »

 تقولا نم ةرتف دعب هدر هتازارفإ طہض لتي لنطلا نإ . . 1 اک

 . هیجونلا دج وپ ال نبح طقف ةيلمعلا هذه رخأتتام ]و ۰ دحأ كلذ ىلع هدوم ولو

 طباوضلا حم رخ اتت نأ ڻثدحہسف هيج وت الپ هانکر و اذکهو

 قبي نأ ثدحب دقو . قسانتم ريغ ًمرطضمو ًاصقان اومن ومنت نأو , روهظلا ى
 ! ةدوجوم ريغ اهلك ن وكت نأ ًادبأ ثدحسال نكلو . . ًارماض اهم ريثكلا

 رارمتسا نود لوحي للملا انه نأو . ةيناسنإ ةعيبط للملا نأ ديورف ركذي
 ديدج لمع ىلإ هوجو « ةباهن الام ىلإ دحاو هاجلا وأ دحاو لمع ف ناسنإلا

 لعإال داك ريغصلا لفطلاف . . ًاييردت ومني للملا اذه نأو . ديدج هاجتا وأ
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 للملا هيلإ عرسأ ربك الك هنكلو «دحاولا ظفللاوأ دحاولا لمملا راركت نم

 . . رييغتلا بلطو

 ! امالد رخلآ ىلإ ديورف اعم لصب نأ ىغبني ناك « ةقداصةظحإلم تالو
 ًاجردت ومن یو 1 هاا یآ ىف ططشلا علم ةيدارإ ال ةلمرف نذإ لالاف

 ةيلمع ططشلا عنم نوكي نأ ىلع نالمعي بيدهنلاو هيجوتلاو . . لفطلا ومن عم

 هيج وتلا دوجمو مدع ةلاح یف تح نکلو ْ یدابمو سا ىلع ةينبم « ةيعأو

 . . طبضلا ةيلمعب موقت ىلسكه نايلوچ لاق اک « ةزبجأ » كانهف بيدهنلاو

 . . ةرطفلا نم ةزبجأ

 *# + #٭

 عفاودلا نم مفاد ىأ ىف ططشلا منم ةطباض ةوق نذإ ناسن إلا نايك ى

 ثدحشالو . . ًايحألمملا نع فكتو انايحأ فرحت ةوقلا هذهو , ةيرطفلا
 . ةيوسلا ةرطنلا نع نآلا ىح ثدحتن ام . انه كلذ نع

 . ناسن إلا ةايح ىف ةيسيئر ةمہم ىدؤت یهو

 ىلا مامصلا . . ىلا نئاكلا نايك ىف هنم دبال ىذلا مامصلا اإ

 . رامدلا ملعب

 , ءافثك ألا دح ددحت ىلا ىه .ناويللا ف ةزيرغلا لمل ىعاولالباقملاابنإ

 نع امتي ویح ف لقت ال یرخأ ةه موقت س ناسا إلا ةایح یف — یھ مث
 . رامدلأ عنع ىذلا ءافتك الا دح ديد

 درم نم عفرأو ىلعأ تايوتسم ىلإ ةيويملا ةقاطلا هيجونب موقت اهنإ
 . «ةزيرغلا » ةعفدل ةرشايملا ةباجتسالا
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 ناويلا ةوقك تسبلو . « ةرورضلا » نع ةضئاف ةوق ناسنإلا ةوق نإ
 هكالتسا ةطباضلا ةوقلا علمت ىنلا وه ضئانلا اذهو . ةرورضلا ردق ىلع

 . جاتنإ ىلإ . لص ىلإ هلو . ىلعألا ىوتسملا ىلإ هعفرتو ء ةرورضلا طيحم ىف
 هللا نع ةفالللا ةمهب مايقلا ىلإ ىأ . . ريوطتو رييغتو . . ريمعتو ءاشنإ ىلإ

 . ضرألا ىف

 لیسی هب حفاکیو « تاراضحلا ناسإلا هب یشني ینا وه ضئافلا اذه

 « تافشتكملاو تاعرتخلاو « ىداملا جاتنإلا هب جتنيو « لثملاو دئاقلا
 . ناسن إل هللا هأيه ىذلا « ضرألا ف ناسنإلا دج وه . . مواعلاو نونفلاو
 ! ناسنإلا ةايح ىف امم طباوضلاو عفاودلا نم ًأشاي وهو

 ثاسنإلا ة اين ام طبارضلاو ئاورلا

 كلذكف « هنع ردصي طاش لك ىف لماكملا هنايكب ناسن إلا لمعي اک
 . . تقولا تاذ ىفًّامم طب اوضلاو عفاودلا لمعت

 حجي وأ س ةعمتجم وأ ةدرفم س ةرات مفاودلاب ناسن إلا حنجي دقلو
 هيتقاطب لمعي ةظل لكف هنكلو = ةعمتجم وأ ةدرفم - ةراآ طباوضلاب
 . فارغا وأ للخ هبيكرت ىلع رطب م ةيوسلا هتلاح ىف مادام س ميج

 لمي ىذا وه[ ةيدارإلا ] طباوضلاو معفاودلا نم ممجنملا نايكلا اذهو
 «ةيدارإلا طباوضلا فرعي ال ىذلا « ناويللا ةايح نع قرتفت ناسا إلا ةايح
 قبت ال قتلا ةيدارإاللا ةزيرغلا طباوضو ء اهدحو عفاودلا الإ هتايح لمشت الو

fهنايح قرافت اک . عادبإلاو جاتنإلا نم ءىثل هرخدت طاشنلا نم  
 سيلو «ةيئاويلا وأ ةيرشبلا مفاودلا فرعي ال ىذلا « كلا ةايح نع
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 ‹ جاتثإ وأ لع ىأ ىلإ هعفدیو هزؤب تابغرلا نم لعنشم دوقو هنایک ی

 ليلا نوحبس » : یکشالملا اهانعع, ءاہلع ميسون ةروطفملا ةدابعلا ىوس

 .« نورت ال راهنلاو

 دوجوب حسي ىذا وه اعم طباوضلاو عفاودلا نم عمجنملا نايكلا اذهو

 «ةدح ىلع عفاد لك لمشت ةكردم ةيعاو ةياغ . . ةيناسنإلا ةايحلل « ةباغ »

 طب اوضلا نم نول امتاذ ىه ةكردملا ةيعاولا ةياغلا لب | ةعمتجم اہک م قاودلاو

 بح »> لمجي ىذلا وهو [ تاوهشلا وأ عفاودلا ءارو عاقدنالا ًادح عضب

 تانئاكسلا بح نع فلت لاكشأو ناولأ ف ىدبتي ناسلإلا دنع « ةايحلا

 . ةايحلل ىرخألا
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 نكلو . .ةزيرغلا مفادب هیدؤي . . یہ نئاکل کل فده تاذلا ظفح

 ناويلا ظفح ريغ را ًائبش حبصيف « كاردإلاو ىعولا هيلإ فيضي ناسإلا

 . ءاوس فدملا فو ةقيرطلا ف هنع فلتخب . هتاذل

 لتاقيو « ىوألا ذختيو « راو دربلا قتيو « برشيو لک اي ناویحلاف

 زوربلاو ةبلغلا بحيو

 «ىوألا ذختيو « راو دربلا ققتيو « برشيو لك أي كلذك ناساإلاو

 . . زوربلاو ةبلغلا بحبو لتاقيو

 ! ؟ . . كاذو اذه نيب لئاه قرف ىأف

 ًاعاونأ لك ايو . هيلإ اوت هجنيف . مأمطلل ناويحلا عفدت عوجلا ةعذل

 یقح لک ايو [ ارح ارایتخا هسفنل اھرتخ | وهو ] اهريغي ال ماعطلا نم ةنيمم

 .[١۲]ءاينالا ةروس
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 ةدحاو ةقيرطب لك أو . ماعطلا نع فكيف ءافتك الا دح ةزيرغلا هل رقت

 ملبت ال ةطيسب ةيدرف قورف عم درف لک یف ةروركم ةقيرط یهو < اهریغب ال

 . « كواسلا » ىف ًالتخا نوكت نأ

 ةيرشبلا ىلع ترمارو .. ماعطلا ىلإ ناسنإلا عفدت عوملا ةعذلو

 نكت  انكلو « كواسلا ىف ناويلا ىلإ برقأ ابف تناك ر وصع
 ! ناویللاک طق

 ناسن إلا هنم راتخب ىذلا لاجلا ةعس ىف ناك ءدبلا ذئم -فالتخا لوأو

 . ماعطلا ىف عوئتلا اذه هتيلباقو 2 اتش ثیح ًادغر اپنم الکر » : هماعط

 . عونتم ددعتم ناسن إلا ةايح یف ءیش لكف .ةر . ةرطقلا ىف بيج قسانت كلذو
 !راكفألا الو اهدحو رعاشملا تسيلو . . تارورضلا ىتح . تايداملا ىتح

 دجوی الف . . ءانتك الا دح هسفنل دد ىذلا وه هنأ نائلا فالتخالاو

 دیرم عاو كردم طباض دجوپ هناکم فو . فقوتپ هلمجپ یزیرغ طباض
 رفغصلا ةطقن نم ءادتبا فقونلا ناكم ددحب نأ عيطتسب , فرصنم

 وهو ] لوقما ءافتك الا دح دعب ام ىلإ [ لقألا ىلع تقولا نم ةرفل ]

 . ١[ ناسئإلا الإ هيلع ردقي ال ىذلا فارسإلا

 هدجو ىلا ةماللا هتلاح ىلع ماعطلا لوانتب فتكي ل هنأ ثلاثلا فالتخالاو
 حار ىتح رانلا فشتك | نإ اف . هدادعإ ىف ةعنصلاب لخدتي ذخأ لب « الع

 ماعلا نولف نم امل ةيابن ال ًاوبأ رانلا هل تحتف مث ء ماعطلا امله جضني
 ءايشأالل ةدردج ًاتومط ثدحتسپ نأ هتعاطتسا ىف تلعج « ةبكر مو ةطيسإ نم

 )١( ةرغبلا ةروس ]۴١[ .

AP 



 « عونتلاو ددجتلا نم هترطف ىف امل ةباجتسأ اذه ناكو . ةعونتم ًاموعطو

 , مامطلا ىلع رصنقب الو هنایح یف ءیش لک لمشپ ناس إالل ماع عباط وهو

 درف فلتخب سيلف . هوحن ًادحاو اكوأس ذختي م هنأ عبارلا فالتخالاو

 ةرم نيب ام دحاولا درفلا فلتخب لب « بسن ماعطلا وح هكواس ىف درف نع

 نأتسم ةراتو اهن همامط لك أي لجعم ةراآ وپف . . ةلحو ةلاح نيو «ةرمو

 فاصصو ةقيلأ تاودأ لك ايف ءاقنأت هيف قنأتي ةرالو . ةيورو لهم ىلع لك أي

 ةقيرطو دادعإلاو لسغلاب ةدئاز ةيانع دعب « ةقسنم ةدئام ىلعو « « ةفرخزم

 . . سائلا هملعتيو تافل ملا هيف فلت انف » كلذ حبصب ىح لا . . ميدقتلا

 الو « ادحاو اده هلعجب مل مث . . ًاقده هل لمج هنأ سماللا فالتخالاو

 .ةايلا طفل , ةرورضلل لك أب مهضعبف . مامطلا نم مبفده ف سانلا فلتخا

 مبضعب و , لك ابل شيميف هتاذ یف اده ماعطلا لمجب مہضعبو . شيميل لک أب
 طاتخ دقو . . مامطلا فانصأ لك نم ذذإتلل ممضعبو ةعولا دسل لك أب

 لك اي دقف . . ةلاح ىلإ ةلاح نم دحاولا درغلا لقنتب دقو . . فادهألا هذه

 « هتاذ ىف قده مامطلا لمجب دقو . لك أب اب ذزاثي هنكلو طقف ةايملا طل

 نانتلاو قوذتلا ةذل هتوفتف ًاماهلا لك ألا ملي هتنطبو هبېنل هنکلو

 وه له : ىرخأ ةرم فدملا فلتخب مث . . . لوانتلا وأ ميدقتلا وأ دادعإلا ىف

 مدوذيو « سانلا ىلع همامطب لخبيو «هدحو لك أيف ةيئالألا ةيدرفلا ةذللا

 سانلا ىلع مامطلاب دوجلو « نيرخآلا عم لك ايف . ةيعاج ةذل مأ . هنع

 یرحتپ لھ : ىرخأ ةرم فلن م خا .. هيف ات مف لجو «هيلإ موعديو

 فيطنلا الإ لك أي الف « ذخألا ةفاظن . ةيونملاو ةيسلا « ةفاظنلا » هيف

 « ىنعمو اح مامطلا نم رذقلا لك ايف ةفاظنلاب ىلابي ال مأ ء لاللاو بيطلاو
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 ؟ مارا لک الا لک ايو بهنیو قرسیو بصتغي وأ . هتمارک هيف لدبیف

 ديال هنإ ةقيقح , هءازإ لماكلا ربقلاب سعال هلأ سداسلا فالتخالاو

 ماطاا تلمج ىلا س ايلملا ةكحلا تءاش دقف . ةياهنلا ف بيجتسي نأ

 حالإلاو ةدشلا نم « ملألاو ةذللا نم هيعفاد لمجن نأ -نايكلا طفل ةرورض

 ةينمز « ةفاسم » كانه نكسلو . بيجتسي الأ ناسنإلا ىلع ليحتسي تيحب

 امنكلو . رصقت وأ لوطن ةفاسم . ةباجتسالاو ةعفدلا نب ةكو اسو ةيروعشو

 انه رايتخالا ىف ةيرلا نأ حيععو. ناسنإلا ة وه ىذلا رلا رايتخالا لئم

 قلاطلاتاذ ف الإ لثمنت ال ىلا. , ةفلطملا ةيرلا هل بهوت ل ناسن إلا .ةدودحم

 ةخفن نم نيطلا ةضبق قيطت ام رادقع « ةيرلا نم ردق هل بهو اع إو . هدحو

 رایتخا فًایبسن ارح هلعجو.ناویلا نع وتل هزيم دق ردقلا اذه نکلو .حورلا

 . فاطم ةن ىف هتعاطإ نم دبال ىذا حلملا عفادلا نم هفقوم رايتخاو هکراس
 بيجتسي وأ - هتدارإب لالا یف بیجتسپ نأ ناسن لا كل مث نمو

 عاونأ نع عنتمب نأو . هتيرحب همامط ديعاوم ظني نو . تقولا نم ةرتف دعب

 . . دارأ اذإ تفولا نم ةرتف موصي نأو . ىرخأ ىلع لبقيو ةنيعم

 « ناويحملا ةباجتساو مامطلا عفادل ناسن إلا ةباجتسا نيب قورقلا كلت لك

 ىلوألا ةظحللا ذنم س هخيرات تلعجو « ىلوألا ةظحللا دنم هنع هتريم دق

 ! ! مامطلا نع ثحبلا نم عسوأ - كلذك

 ثحبلا رال وه ةيرشبلا خيران نأ معزي ىذلا خرانلل ىداملا ريسفنلا نإ

 ةومشل امنع ىضغي مث قئاقملا ىرب . . طلاغم وأ لهاج ريسفت ماعطلا نع

 لبق عوضوم نيعم فده ىلإ ىدؤتل ايل قئاقلا ىوات نأ ديرت « ةيبهذم
 ! تامدقملا
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 ةطلاغم هذهو ] ةيرشبلا خيرا" وه ماعطلا نع ثحبلا نأ ضرف ىلعف

 سنجلا عفاد لفغت - اهلك « عقلا » نع رظنلا فرصب الل ةف وشكم

 ٤ «ممتجلا» هنم نوکشي لسن جاتن اب لقألا ىلع «ةيرشملا را یف هلخدت یدمو

 ةيركفو ةيداصتقاو ةيعامجاو ةيسايس تامظنت نم ممتجلا اذه هيضتقي امو

 ًاملاخ اتعب لج م ىرخأ رصانع ثحببلا اذه ىف تلخد دقف [ لإ .. ةيحورو

 نوامتپ له ! تلا نع اثحب م كلذ بناج ىلإ - هتلعج امن . . ماعطلا نع

 ناسنإ لك دخأي له ؟ نوعزانتيو نواتافتي ما ماعطلا نع ثحبلا ف سانلا

 مامطلا كل له ؟ هتجاح ىلع ديزي ام نزخب نأ هل حات مُأ اهدحو هتيافک

 ؟ ةجاحلا بسحب مأ ىواسنلاب عزوي لهو ؟ ةيعاج ةيكلم مأ ةيدرف ةيكلم
 ؟ ةجاطلأ سايقم امو

 تأشن .. ةيحورو ةيركفو ةيسايسو ةيعاجاو ةيداصتقا .. مق هذه لک

 هب ماق ىذلا دحوألا ثحبلا هلأ مز ىلع = مامطلا نع ثحبلا اذه ءان یف

 هدحو وه ماعطلا نع ثحبلا دعي مث نمو [ 1 ةةيقح كلذ سيلو ] ناسإلا

 تراص امنو [ 1 دحوألا عفادلا وه ناك و ل ىتح | ةيرشبلا خيرات بتكي ىذلا

 ةجيتن اذه ناكو . ةيرشبلا خيرات بتكت ىلا ىه ةممتجم اباك قلا هذه
 هناقاطو هبراسس لخادنو ناس إلا بناوج ددعتل - ةيمتحو س ةيعيبط

 .. تاظحللا نم ةظحل ىف لمملاب ةقاط وأ اهنم بناج ىأ دارنا مدعو» هتان وکمو

 ! ناسنإلا رات بنكي ىلا وه هلماکب « ناسن إلا » حبصب مث نمو

 ريسفتلا ةاوه اهبف ف « بعتي » ٺأ ىنبني نكي | ةيمدب كلتو
 ! راتلل ىدالا

 ا



  هضعبف . هللا هل امهو ىتلا ةيزيرغلا هتقيرطب رطاو دربلا نتي ناويلاو

 ءاج اذإ ءىفد ورف هل ومنيو « را ءاج اذإ هرعش فتني - ةدارإ الو یعو الب

 هناك كلهنسي ال ىكل ةتبلا هيف كرحني ال ًايوتش تايب تيبي هضعبو . دربلا
 فلتخم ءام ىلإ ءام نم لقتني هضعبو . فوكلا ىلإ ىوأب هضعبو . دربلا ىف

 . خا. .ةرارلا ىف

 . دارفألا نيب عونت الو رايتخا الو امف هل ةدارإ ال . . هتقيرطب عون لک

 ذاضناب ًادبت . . قاطنلا ةعساو ىتش لئاسوب رملاو دربلا تتي ناسلإلاو

 دقو . . ةدودحلا نك امألا ىف ءاوملا فيبكشب ¬ مويلا - ىهنتو سالما

 ! ءاوجألا ف ءاوملا فيكتب ًادغ ىه

 . ماعطلا ف لبق نم تلثمت ىتلا ةتسلا تافصلا امف لثمنت اباكر

 . قئارطلا ددعتو لاحلا ةمس : الوأ كانبف

 نيب ام . ءافتك الا دح هسفنب ددحب ىلا وه ناسن إلا نأ : اينا كانهو

 ! تاقبط ضعب قوف اہضعب سباللا سپ دکتتو ء یرملا هبشپ ام وا یرملا

 ءاوس . . اهعنصب اإ ةماللا املاح ىلع رومألا ذخأب ال هلأ : تلا كانهو

 . ءايشأالاو ٿا ودللاوأ سالما یف

 .ةالابلا مدعو ةطرغم ا ةقانلا نيب اه وع كراس ىف فاتخب هنأ : عبار كانهو

 «درفو درف نيٻ قدما اذه فالتخا مث فده دوجو : ساخ كانهو

 . ةلاحو ةلاح نيب دحاولا درفلا ىف هفالتخاو

 كلم وهف . ةرورضلا ءازإ لماكلا رهقلاب سحب ال هنأ : ًامداس كانهو

 .ابمظنيو ةباجتسالا ةقيرط راتخب نأو« بيجتسيال وأ بيجتسي نأ س رد
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 زيو « لعفيام لك ىف همزالت قلا « ناسن إلا » تافص اهل كلتو

 . ناویملا طاشز نع هطاشن

# # % 

 . . امف رايتخا الو ةروركم ةيزيرغ ةروصب .. ىوألا ذخت ناويملاو

 تافصلا ىذ « ىناسنإلا » قسنلا سفن ىلع .. ىوأملا ذختب ناسإلاو

 رصقلا ىلإ خوكلا نم قئارطلا ددعتتف . ناسن إلا طاشن لك مست ىتلا تسلا

 نمز فو دحاو دلب یف ایج دجوت دقو ] باحسلا تاحطان ىلإ نصا ىلإ
 كلذو « خوكلا هيفكي اذهف . ءافتك الا دح هسفنب ناسن إلا ددحيو [1 دحاو

 ھو | الع اھدجو تلا ةماعلا املاح ىلع رومألا ذخأب الو ! رصقلا هيفكي ال

 هتایناکمإ هنکم امو اہم دیر ام هسفنل عنصي امنو [ ءدب یذ 'یداب فوپکلا

 ءافتك ألا نيب اهو هكولس فلتخيو . هعنص نم ةيلالاو ةيلقعلاو ةيداملا

 نم فلتخ ءايعاو اده كانه نأو . نافنلاو قنأتلا وأ « ةيلمعلا » بلاطملاب

 ءارعلا ف تيبيف . ةرورضلا ءازإ لماكلا رهقلاب سحب ال هنأو . درف ىلإ درف

 . ءاش اذإ ىوأملا مزايو ءاش اذإ

 دحاو ءزجب ال طبارتلا مسجلا لماكنملا هنایکب لمعپ كلذ لک فو

 . ءازجألا نم
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 .اهؤاقلا نك ال ةروصب اعفد كلذ ىلإ اعوفدم . . لتاقي ناويلاو

 ريغل لتاقي مث . عون لك نم درف لك ىف ةروركم ةدحاو ةقيرطب لتاقيو
 نع اعافد وأ سننلا نع اعافد لثاق ول ىتح . ناويملا سح ىف عاو فده
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 امإو . كلذ نم ءىش ىف ركي ال وهف « عومجلا » نع اعاد وأ « راغصلا
 | فادهألا الو لئاسولا ردتت ال ةيزرغ ةكرح كرحتي

 ىلا تسلا تافالتخالا كلت ناويلأ نع فلتخيف . . لتاقي ناسن لاو
 . لبق نماهانرکذ

 ةن ونسملا ةرخصلا لوأ نم ١ ناسئإلا ماع ىف اهعسوأ ام . . لاتقلا نونفف
 مونلا ةعشأو خوراصلاو ةيرذلا ةلبنفلا ىلإ مسلاو حلاو ةليقثلا رجلا ةمطقو
 ! بوركملا لبانقو

 دعب ام ىلإ رغصلا لوأ نم ءافتك الا دح هسفنل ددحي ىذلأ وه ناسن إلا مث
 فونص هفرعت الام اذهو .. دارأ اذإ لسلا ىلإ حنجيف | « لوقعلا » ىدملا

 بيذعتلاو لتقلا ىف نعو ردغيو رجفيف دارأ اذإ ىدملا زواجتيو | ناويحلا
 !ناويملا كلذك هفرعي ال ليلغل ءافش

 ىلع رشابملا ىلدبلا لاتقلا نم ١ ةماللا هتلاح ىلع لانقلا ذخأي ل وهو
 لدعو هلمطخ عضوو « هنونفو لاتنلا تاودا « عنص » امو . ناويجلا ةقيرط
 !! برا ىه ىلوألا هتعانص نأكل ىتح .. اهىلع فاضأو ابف

 ظنتلا مدعو مظنتلا نی اف کو اس فلتخاو

 عارص نف .فادهألا ىف كلذ دعب فلتخاو . . ايعاو اده هل لجو
 دعلاو عسوتلا ىف ةبغر ىلإ . تاكلتملا ىلع عازن ىلإ . ةبلغلا ىلع ىمخش
 . الا . . شيلا ةرورضل لاتق ىلإ . ةديقع ىلع عارص ىلإ . ىمخشلا

 ناعون قالت يخ . ناويملا س اک ءءازإ لماکلا رهقلاب سم ال هلإ مث
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 تو وأ اهدحأ رفي ىتح . . لاتقلا ىوس ءىشل لح الف ناويملا نم نالتاقتم

 .ىرهقلا وحنلا اذه ىلعلاتقلا عفادب سيال ناسنإلا نكلو .حارجلاب نخشيوأ

 راتخإو . هقئارطو لاتقلا دعوم راتخبو . للا ىلإ حنجإ وأ لناقي نأ راتخب وهف

 . لاوحألاو فورظلا بسح . . مهني وأ هيف تبثي نأ

 ! ناويملا لاتق ال ناسن الا لاتق وه كلذب لاتقلا حبصیو
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 ةقيرطب نكلو | لقألا ىلع هضعب . زوربلاو يلا ىلإ ناويملا عزنيو

 . روصعلا رادم ىلع دحاو فدهو ةدحاو

 زرابي وأ . هاثنأ ىلع لوصحلل زري وأ . ميطقلا ةدايقل زربي نأ امإ وهف

 .. ىوألاوأ ماعطلاب راثشتسالل

 . . ةتباث دعاوقو ادحأو اكو اس ذختي ةرم لك فو

 ىثحولا رقبلاو ثالزفلا ميطقك ةمظنملا ةدايقلا تاذ تاناويملاف

 ٤ عيطقلا ةدايق ىلونيف اجحو امج ىوقألا زربي ىتح عراصتت خلا . . دورقلاو

 . ديدج نم ةكر عملا روثتف خيشيو مرهم تح دحأ هعزانپ دوعی الو

 ةدودخ ةنيعم تاكرح ىفأب وهف هاثأ ىلع لوصحلل رك ذلا زربي نحو

 دحأ رفظي تح س بلاغلا ف - ركن لا نہ عازلا موقي مث . . ةروركم

 . عارصلا ف توم وأ ىرخألا ىحدتتو . . روك دلا

 نامدختسي امف ىوأملا وأ ماعطلا ىلع ناويح عم ناویح لناقتپ نیحو

 ! تالضعلاو دسجلا لالا ةعيبطب

 ىف ايعاو فما الو « ايدارإ كوالا نوكي ال ةرم لك ىفو

 . ناویملا نایک
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 فادهأو یتش لاوحأو یتش قارطب زوربلاو زيعلا ىلإ عزنيف ناسن إلا امأ
 ! دودح الو امف رصح ال

 . هماوق لاک او همسج تالضعب زروپ ةرف

 . هنهذ ةيرقبعو هركف ةوقب زرإي ةرمو

 . هقالخأ ةوقب زربب ةرمو

 . نيرخألا ىلع اهريثأت رادقمو ةيحورلا هتوقب زري ةرمو

 . . هتامق لاح وأ . . هتيصخش ةيبذاجب زربي ةرمو

 . هيام ةقاأب زربي ةرمو

 . هئاهدو هرکمو هثبخب زرې ةرمو

 شطبلاو ناودملاب زر - فارعالاو ذوذشلا تالاح ىف = ةرمو

 .مارجإلاو

 سنجلا لاحمو ةدايقلا لاحم ف . . ىتش فادهألو ىتش تالا ىف زربیو

 ريملا لاحمو نقلا لاحمو ما لاو .. ىوألاو ماعطلا ىلع عازنلا لاو

 . نيرخآلا مطحبو هتاذ تبثيل وأ . بس هتاذ تبثيل زربيو |! رشلا لاو ]

 | نيرخآلا مطحتب هتاذ تیل وأ

 یوزاپ وأ ] دلا زواجتپ افرسم ًازورپ وأ « الوقعم » ًازورپ زراپو

 . [ذوذشلاو ىضنلا ضرما تالاح ىف
 داج ريغ اشباع ايهال ازور وأ « ةداج فادهأل « ًاداج ًازورپ زرو

 اک ذ-=- ةعاقرلاو عيقلا وأ ةنيزلا وأ سبلملا ف ةفرسملا ةفانالاب زري اک ]

 ! [ أ وأ
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 . لاكشأو زوربلا نم ناولأ . . اذكهو اذكهو

 عناودلاب كبتشي مفاد . ناسنإلا ةايح ىف ًادج خض عفاد زوربلا بحو

 ٠ هتعيبط نم امطعيو هن واب اېنواپ هتاد ٹقولأ ئو ۾ امد و اہک

 ارطیسم هرابتعاو عفادلا اذه زاربإ ف نيقح جت ويورادأ ناک ام دح ىلإو

 ةوقب ناذخوي املأ - ةيئرج ةيرظن لك أطخك اهأطخ نكلو . ةايملا ىف

 ۰ هاوس ءىش لک نایغلیف عفاودلا دحأ

 ¢ ءاماعلا D الإ لص ىلا ةئ را یئاقلا دق بع فارسإ اهو

 . ناسن الا ام نوم رب ىلا ةروصلا دسفيو ۰ .ةيقيقلا املالد

 ةابح ىف ةريطخ ةمهم هلو . قتيمع ىوق عفاد زوربلا بح نأ ةقيقلاو

 وه « هزاربإ ف هنبغرو « هنايكل هليضفتو هتاذب ناسن إلا باع إف . ناسإلا

 لمحتيو « حفاكيو جتنيو لمعيو طشنب = ىرخألا عفاودلا مم — هلعجب ىنلا

 . دوشنملا هقدر ی لوصولا لیبس یف ىذآلاو ةةملا

 هقاطن نع فرحنپ ال کل بیدذہت ىلإ جاتحی یرشب عفاد لکک وهو
 ثي . ناسنإلأا ةايح ىف ةرورضو ةاغو ًافده ل نأ مهلا نكلو . ىوسلا

 هنإ مث . نايكلا ضيرمو ًةرحنم مفادلا اذه هيف فمض ىذلا ناس إلا بصب

 قتلا « ناسشإلا تاسو ناسنإلا ةروص دخأي س ةبوسلا هتلاح ف  كلذك

 . ناويلا تاع نع ًايساسأ ًاةارتفا قرتفت

¥ # # 

 . ناویلاو ناسا اف كرتشب تاذلا ظفحب لصتتت مفاود ايک كلت

 . ناویلا نع ناس الا اف زومتیو
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 . ناویحلا هيف هکراشي ال . . كلا بح وه خض مفاد ناسن الل قبي مث

 . هتالاحو هروص لک یف هکراشی ال لقالا لع وأ

 الع نيرخآلا روك دلا ناودع لبقت الف اممانإ «تلنم» تاناويلا ضمب

 . هيلع اليخد لبقي الف هاوأم كالت امضعبو

 .|ناسإلا ةقيرط ىلع هرخدت ال امنكلوإ] ماعطاا ةيكلم ىلع لتاقتت ىهو

 .. لحنلاو لملاك. . رخي دج ليلا امضعبو
 . تانئاكلاىف هل ليثم ال دج مساو قاطن ىلع ةيكسلملا سرامف ناس إلا امأ

 كلتمو . تاماخو عرز نم ضرألا هجتنت ام كلتمو . ضرألا كلت وف

 . ناطرألا كلتعو . ىوأملا كانعو . ضرألا ىلع نيدوجوملا سانلا ًاتايحأ

 لكو ضرألا ىلع ام لك . . ةضفلاو بحذلا كالتعو . نيئبلاو ءاسنلا كلنعو

 . ناسن إلا راقن ىف تالمتلل لباق الع نم

 نأ ىف ىربك ةذل دجب وهف , ناسنإلا سح ىف ًادج ةفينع ةبغر كلم او
 تاناويحو ىساأو اضرأ .. ونعم وأ ًابسح كللا ناك ءاوس . كلتم

 ينم الأ داك لإ .. ةرطيسو ةوقو ًاراكفأو الع وأ لإ . . نداعمو

 لالاو ضرألا نم ًاامرح . . ونعم وأ ًايسح ناک ءاوس « نامرلا یف

 ل. . ناطلسلاو لملاو ةوقلا نم ًامرح وأ « سانلاو

 ًاينع الادج لداجن نأ س ةيبهذم ةوهشل - ةيعويشلا تدارأ دقو

 ةيداصتقالا تاروطتلا نأ تعزو . ةيرطف ةعزل ةيدرفلا ةيكلملا بح نأ ىف

 ءاشإ هتأشنأ وأ ةيدرفلا ةيكلملا بح ناسئإلا تماع ىلا ىه ةيدالاو

 ذخأب ناسنإ لكو ةعئاش ةيكلملا تناك موي ًادوجوم نكي ملو « هسفن ىف

 . هتجاح ردّ
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 «مالسإلا لوح تاش » باتكى ف ةيدرفلا ةيكلملا مأ تشقان دقو

 ضرفلا اذهب ملستلا عم هنإ تلقو « ةيدرفلا ةيكسلملاو مالسالا » لصف ىف

 نوكسلمب دارفلا نكي م رهدلا نم نيح ناسن إلا ىلع ىنأ دق هنأ وهو ىرظنلا

 دج نكت مل كلعلا ىف « ةنماكلا » ةبغرلا نأ كلذ ىنعم .. ةيدرف ةيكلام

 وهو | ريثملا اف دجو ىتلا ةظحللا ىف نكلو . ةرتفلا كلت ىف اهريثيام

 ًارطيسم حبصأو كلغلا بح زرب | ةيلدجلا ةيداملا معزت اف ةعارزلا فاشتك |

 ةاق ةيرطف ةعزل سبل كلقلا نأ ضرف ىلع ىح هنإ تلقو . ةيرشبلا ىلع
 نايك ىف ةقيمعو ةيوق ةيرطف ةعزاب ةقيحس راهدأ ذنم قصل دق هن اف « امناذب

 زوربلاو زيلا لئاسو دحأ وه كلقلا راصو . زوربلاو زيثلا بح ىهو سفنلا

 . ناست الا لاع یف ةيساسألا

 نكم ال ةيجراملا فورظلا نأ وهو « لبق نم هيلإ ترشأ ام انه فيضأو

 ىت نأ اامع لك امإ . ناسنإلا ةرطف ىف هل دوجو ال ايش « یشنت » نا

 , نوک ةلاحس یف ناک نإو یتح ٤ لعنلاب اوج وم ایش
 . هناعو ناسنإلا ةروص ذخأت هس ىناسنإ عفاد لكك = ةيكلملاو

 . لبق نم اها رك د ىتلا تسلا ةيناسن إلا تاغصلا ذخأت

 . ءايحألاو ءايشألاو سائلا لمشت : دج قاطنلا ةمساو ىهف

 . اہنم هتیافک دد یذلا وه ناسنإلاو

 .ةديدج ءايشأ اهم عنصي امو ةماحلا املاح ىلع تاكلاتمملا ذخأي ال وهو

 . لادتعالاو هرشلا نی اهوح هکواس فلتخیو

 . طوبملاو عانترالا نيب ام هفادهأ فلتخت مث . . ادهم لمجيو
 « امنع لزانتلا نيب ام فرصتي لب « اهءازإ لماكلا رهقلاب سحب الو

 . . اف دادتشالاو الع لابقإلا نیب و « اهملع ًاعافترا وا اہہف ًادھز
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 .طاب راجا طب ارتملا عمجنملا ناسنإلا نایکب مالا سرام كلذ لک ینو
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 همفاود رک أ نم عفادو ء ناسن إلا تاقاط نم ىمظع ةقاط .. سنملاو

 كلاذك ى دؤب وهو . امماع ةظفاحلاوتاذلابح دعب ةقيقلا ىف ىناثلا عفادلا وه

 . نان الا ةايح ىف ةمخض ةمهم

 فلا اذ تناك ايلع ةكلو . . سنجلا ةقاط تناك ايلع ةكمل

 . عاستالا اذ.و . . ىرشبلا نايكلا ىف

 اجاوزأ اهاك ن وكلا ةينب نوكت نأ نوكلا ءانب ىف هللا ةنس تضتقا دقل

 | داما یف یتح

 « مهسقنأ نمو « ضرألا تبنت ام « اياك جاوزألا قلخ ىنلا ناحبس »

 7 نوملعي ال امو

 -نركسلا ةينب ىف الوهج ناکام بناوج نع ثیدملا لملا فشک دقو

 ةينب نأ هنع فشک ام نب نم ناکو . ریثک نع فشکی نأ همام لازپ امو

 ةقلملأ ىف ةلباقتم جاوزأ ىأ - ةبلاس برابكو ةبج وم براك نم ةن وكم ةرذلا

 لك ةرذ ىف . جاوزأ ةروص ىف نوكلا ىف ملت ةيئايميكلا تالعافتلا نأو -

 ةبلاسلا برابكلا نم ةيلاونم تاقاحو [ نوتورپ ] ةبجوم ةاول رصنع
 .ةصقان ىهف ةريخألا ةقلحلا الإ ةلمتكم اهم ةقلح لك [ تانورتكلإ ]
 لكت نأ اعم اهجازتما نع جتني ىرخأ رصانع عم الإ رصادعلا لعافتت الو

 تالعافتلا ف حوازتلا نم عون متي هنأ ىأ ١ تانورتكلإلا نم ةريخألا ةقلطا

 . ناويلاو تابنلا لاع ىف ثدحب ام هبشي « ةداملا » ىف ةيئايميكلا

 )١( سي ةروس ]۳١[
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 هتاذ سومانلا ىلع ريس . . نوكلا ةينب ةصالخو ةايلطا ةف ناسنالاو

 لکو اہقمع لکب » جاوزألا » ةرهاظ هيف لثمتناو . نوا هيلع ريسب ىذلا

 .قامعألا ىح .. سنجاب هنايك ىف ةلصتم اهرهاظم ميمجب ابا ةايلاف . اهنلالد

 ! دیورف ركب نأ نود سنجلا رکذڀ الو
 ةيسنلا ةرهاظلا قع ىلإ ةراشالا ف كشالو ًاقحم ديورف ناك د قلو

 «هلک ی ویلا طاشنلا عم اهاخادتو « اہقاطن عاستاو اپمشنو ¢ ناسن الا ةایح یف

 .راكفألاو رعاشملا مو

 .. اهملإ راشأ وأ ديورف اهملإ ىدتها ىتلا قئاقملا لك د ضي ططشلا نكلو

 . ةقيقلا ىف هلثمت ال ةروص , ناسن إلا ةقيقح نع ةروزم ةروص ىلعي هنأل

 سلا امنإو . ناسن الا سيل سلا نأ لدج ىلإ جاتح اللا تايم دبلانم

 1 ناسنإالا نم ءڙج

 ةقاطلا وه سل سالا نأب س ارباع ًاقارتعا  ديورف فرتعا دقو

 ناسنالا نۇ » تابندلا » نإ لاق هلکلو . ناسن الا نایک ف ىلوألا

 لغاشلا ىه قتلا | تاذلا ظفحب الوغشم دوعي الو « هتاذ ىلع نامطیف « هسفن ىلع

 . "لوألا ناكملا لتحيف هتايح ف سالا قاطن عستي مث نمو [ لوألا

 ديدشلا هعافدلا فان هنكلو . اهنلالد اهو . ةميق ةظحالم تالتو
 اههنصت لالحإ ةيلبع كانه نإ لاق هنأ ىس . سنجلا ةغبصب اهاك ةايلا ثيوانل

 نعم « سنا لإ هطاشنو همانها هجتیف ء هتاذ ىلع ناسنإلا نمؤت ىتلا ةيندملا

 ةايح ىف دجو دق ضراعل ةجيت وه امن إو « ةيلخادلا ةرطفلا نأش سل اذه نأ

. < Totem and ‘Taboo » باتى (۱( 
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 , سنجل ا ىلإ نوف رصنيف مهناوذ ىلع سانلا نامطي دق . دجوي ال دقو ناسنإالا

 . . الع ظاقلاو مهناوذ وه م لوألا لغاشلا حبصيف نونشمطي ال وأ

 ةرطفلا بيكرت وه اذه نأ ةنونجم ةسامح ىف دكؤي حارو اذه لک یس

 ايطاشن لكر . سنجلا ةغبصب ةغوبصم . امميمص ىف ةيسنج سفنلاف ! ليصألا

 تح . بارشلا ىتح . ماعطلا تح . ىسنج طاشن [ [ةط١11 ديبا ] ىويملا

 یقتح . ىعاجالا مظننلا ىتح . ةيلضعلا ةكرملا ىتح . زارفإالاو زربتلاو لوبتلا

 شحوتملاو .نسملاو باشلاو لفطلا كلذ ىف ىوتسي . . ريكفتلا ىتح . نيدلا

 ! روصعلا ىه ىلع ندمتملاو

 ايتعو سنجلا ةقيقح تبث ىكل هفسلا اذه ىلإ لالا ةعيبطب جات الو

 ! ناسنالا نایک یف

 نم ءزج امنكلو . . هلك نايكلا عم ةكباشنم ةعساو ةقيمع ةقيقح اإ

 کک ! نايكلا لك تسيلو نايكلا كلذ

 ساب ةصاخ تسل . سفنلا ةينب ىف ةماع ةرهاظف لخادتلاو كباشتلا امأ

 طولا ىف انب دقو . ةصاخ ةسارد ىعدتسا امنإو <« ةديرف امنإ لوقن ىتح

 ءیش لک نأ  طباوضلاو عفاودلا ف ىرخأ ةرم انه نيبنسو  ةلباقتملا

 هدحو سنجلا لاب اف . ديقعتلا دشأ دقعم كباشتم لخادتم ناسنإلا نايك ىف

 !؟ صيصختلاو دارفإلا لهأتسبو « ةمسلا هذرب مستي ىلا وه ديورف رظن یف

 هنأو . هتاذ وه ناسن إال لوألا ماتهالا نن نأ لقاع عيطتسيامو | الك

 نمو ٠ سلا رعاشم انب نمو - ىرخألا تامانهالا ردصت هتاذ لالخ نم

 . نيرخآلا عم طب ارتلاو ممجتلا ىلإ فدهت ىلا ةيعاجلا رعاشملا كلذك اهني

 بيج ر'وصتف | . . هناقاط ىدحإ نم ًاتعبنم هلك ناسنإلا نركب نأ امأ
 ! ءاململا « رايك » نم ماع لاب ىلع الإ رطخب ال



 امنولب هلوات ال امنكلو « ىناسنإلا طاشنلا لكب كبتشت ةيسنجلا ةفاطلا

 نأ نكميالف . ناسلإلا نايك ىف ىرخأ ةقاط ةيأ كلذ عنصت الو . درغملا

 مطقو . اسنج بارشلاو ماعطلاو . اسنج ىداصتقالا ماظنلاو . اسنج نيدلا نوكيب

 ! 1 . .اسنج هرارسأ ةفرعمو كلفلا ةبقارمو . اساج تويبلا ةماقإل راجحألا

 ! ! روعشاللا ةرباد ف كلذ لكو

 جوازتلا اهم قثبني سنجلا ةقيقح نإ - لادتعاف - لاقي نأ نكعب اإ

 ىذلا ر اوقتا سالا اها » : تاعمتجلاو « سانلا » ًاشنيف . . لسانتلاو

 اريك الاجر امم ثبو . اہجوز اہم قلخو ةدحاو سفن نم کقلخ

 . . یسایسو یداصتقاو یعانجا : مظنت ىلإ عمتجلا اذه جاتحیف «٩ ءاسلو

 جاتحيو . . تافسلقلاو راكفألاو لظنلاو دعاوقلا ًاشنتف . ىسورو ىركفو

 م أ رشو مهماعط نع ثحبيف « سنا ةقيقح نم نيجانلا هينب ةلاعإ ىلإ ناسن إلا

 نوکیو . قزرلا ىلإ یمسلا نوکیف - هسفنل ثحبپ اک — ماوأمو مہسیلمو

 ناسن إلا هب ثحس ىذلا « للا » نوكيو . ضرألا ةرامع نوكتتو « لمعلا »

 . . اه الغنسا عيطتسيل اهرارسأ ةفرمم لواحيو ضرألاو تارامسلا زوئك ىف

 : .لا.. خلا

 سنجلا نأ ىع ال س ةدوشم ةقيقح هنأ ىلع س هلك كلذ نكلو

 ساجلا ءاقل ىلإ مفدي . مفاد وأ روشك سنجلا ٠١ ةيرشبلا ةايملا وه

 . هب لاصتالاو رخآلا

 هطاشن سرا ناسإلا نأ  ىربكلا ةقيقحلا ىه كلتو - ىنعي اإ

 هطاشن سرام اک . ةصصختملا ةدودحلا ةيسنلا ةفاطلابال هلك هنايكب ىسنجلا

 )١( ءاسللا ةروس ]١[ .
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 . هدحو ع ولا عفادب وأ . هتدعع مامطلا نع ثحبي ال وېف . هلک هنایکب هلک
 هرکفو هدسج لیغشت ىلإ جاتحب هنأل ! أ مأ ضر . هلک هنایکب نکلو

 نع نوثحبي ضرألا ىف همم نيرا دوجوب مدطصي مث . ماعطلا نع ثحبلا ىف

 نم < امق » 'یٹنیو . یعاج لاو یدرفلا : هیبناج الکب مہعم لماعتیف « مہماعط
 ةيحورو ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامجأ «اظن » "ىشايو . ةكراشملاو نواعتلا

 . لا .. ةيركفو

 معاد نم وأ . ع وملا عفاد نم . . ناسنإلا ادب ثيح نف . . اذكهو
 ةايملا ىقلي ثيح ىلإ لصاو ةياہلا ىف وف .. زوربلا مفاد نم وأ . كلا
 ! نايكلا اذه لالخ نم ةايملا هاقلتو « ممتجلا هنايكب

 . . ناسن إلا تاقاط ىف اعدب سيل - كلذ ىف - سنجلاو
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 نع ناسإلا مفاود قرتفت فک انب عفاودلا نع قباسلا انثيدح ىو
 . ناويجلا عفاود

 طاشنلا اب زيمتي یتلا اہناذ قراوفلا دجنس « سلا نادیم یف انهو
 لب ۰ ىجا طاشنلا ىلع ايمامتب ةقبطنم « ىناويحلا طاشنلا نع ىناسنإلا

 ! كانه ىه ام انه اقابطن | رثك أ تناك ار

 اش تاقاطلا برقأ ابنا لهو لوأل ودب ىتلا ةقاطلا هذه نأ بيرغلاف

 اهدمبأو «ناسلإلاب » اقوصل اهدشأ  ةيناسن إلا اتر وص ىف ىه « ناويملاب

 ! ناويلا نم

 صصختملا ثحبلا اذه سذلا نوثش ىف ثحبي وهو  ديورف تفي لو

 نم ىاسنإلا طاشنلا ىف ام كردي نأ س ةيلمعلا هتايح لك قرغتسا ىذلا
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 ةيناويح ررقتل ةنونجملا هتساح ىف هنكلو « ناويلا طاشن نع ةعساش قورف

 .. ناویلا طاشن نع هب زین ام لک ناسنإلا طاش نم هبجعي | ناس إلا

 هباتك نم اهانلقن ىقلا ةرققلا انب ترم دقو . 11١[ | اذونش هايف

Three Contributions to the Sexual Theory »نإ اہف لاق لاو «  

 عبانم نم ةرداصلا ةيوهشلا ةقاطلا هيف فرصت ء ذوذشلا عاونأ نمعون «ىاسنلا»

 1!!! تالاا هذه یف اپ عفتنیو « یسنجلا لاجملا ريغ ىرخأ تالاحم ىف « ةيسنج

 دق نوكي نأ امإو . . اناويح ناسنإلا نوكي ٺأ امإ هنأ ىأ

 ! ذوذشلا هباصأ

 ! ءاملعلا رايك نم « ماع » ةيرظن كلتو
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 مسوم دادتما وه ناويملا طاشنو ىسنجلا ناسنإالا طاش نيب قرف لوا

 ررحتلا تاع نم ةح" لوأ هذهو . ماعلا ةليط دودح ريغب باصخالاو طاشنلا

 . دود مسوملا ثيح . . ناويملا ماع ىف امه ليثم ال ةيسنجلا ناسنإلا ةينب ىف

 الذ دعو . هدحو مسوما لالخ الإ شنألاوأ ركذلا دنع دجوت ال ةبغرلاو

 ناموصی لب . لاصتا ثدح الو براقت ثدحب الف اهالک یئنأالاو رک ذ لا موصی

 . باصخالا ثودح ةظحل ىف [ لقألا ىلع ىن ألا موصت وأ ]

 سفن ىف ةملاد رعاشم حبصأ سنجلا نأ ةقيقحلا هذه ىع بتر دقو

 .ناويلا ىف ثدعع اك هتاذ ىسشإلا لاصتالا دود ددحتت ال . ناسنإلا

 ناسنإلا ةايح ف سنجلا حبصأ مث نمو . . همزالتو هقحلتو هقبست امنإو

 ! تاعاسلا نم ةعاس ىف داسجألا لاصتا نم عس وأ

  لاجلا ىف ةلئاملا ةمسلا مم سنج لا رعاشم ع ونت قورفلا زربأ نمو
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 ةيدالا نيب ناسنإلا » باتك نم نأشلا اذه ىف ةرقف لبق نم تيثأ دقو

 : لاجل ا اذه ىف ىرخأ ةرم امنابثإل حلصت « مالسإلاو

 « ةئماظلا راو لاو حاملا دسملا ىف لثمتت ىتلا ةمراعلا ةوهشلا كانه »

 . ةنونجلا ةجناملا ةبغرلا اهْنم لطنا ىقلا نويعلاو

 ققح « ةانأو بعترت ىف ةدعلا دعت ىتلا « ةريدتملا ةئداملا ةوشلا كانهو »

 . لاجعتسا نودو لهم ىلع دیرت ای, رقظت

 رب امنكلو « دسملا نم عبنت ىلا ةبهنلمل ا ةرالا قاوشألا كانهو »

 امطعيو « « راكملا » نم اهب ام ضعب نم اهفصيف « بلقلا ىلع اهقبرط ىف
 ۰ .فوبلا دسلا ةحيصب جزم « ةئطاعلا » نم اطسق

 دق امنك-او « بلقلا نم عينت ىتلا ةفرفرملا ةرئاطلا قاوشألا كانهو »

 ضعب اہ طلخب دآو « قرح ا هبيف ضعب احنميف « دسجلا ىلع امقيرط ىف رمت
 . ءافصلا نم ريثكب ةظفتح لظت امنكلو «راكملا

 تراصو « هلك ر اكعلا نم تيفص دق « ةماطلا حورلا ةقارشإ كانهو د

 ًاملاخ لالا قشعت . دويقلا فرعت ال ةعاعشإو « دسجلا فرم ال ًاثاطم ءافص

 ! هيف بصب ىذا راطإلا نم تح

 ! ريبعتلا الع ردقي الو « ظافلألا اهكردت ال ىرخأ ناولأ كانهو »

 ء لصألا ىف كرتشت « سيساحألا نم تاثم ةفلتخلا ناولألا هذه نيبو »

 . « فالتخا دشأ اهني اف فلتخن اہنکلو

 . ناس إلا ام درفت ةديرف ةيزم سنجلا لاج ىف عونتلاو عاستالا اذهو

 . ءافتك الا دح هسفنل ددي ىذلا وه ناسنإلا نأ يناثلا فالتخالاو

 كانه امنإو . . ةنيعم ةظل ىف مامصلا قلغب ىذلا ىزيرفلا ديقلا كانه سولف
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 ءاغتك الا دح دعب ام ىلإ .. لماكلا فقوتلا نم ًادبت ىتلا . . ةحوتغملا ةيرلا

 ! فارسإلا دح ىلإ ىأ . . لوقما

 هتلاح 1 ةماللا هتلاح ىلع سنجل ا ذخأي ل ناس إلا نأ ثلاثلا فالتخالاو

 ةقيرطب فدملا ىلإ لصت ةنيعم تاكرح ف صخلتت ىقلا ةصلاللا ةيدسملا
 . . هناطاشن نم طاشن ىأ ىف ناسإلا لاح كلذ سيلف . . ةرشابم

 هاکشاو اول هنم عنصو . . هيلع وهام ىلع ماعطلا ذخأب نأ یبا اکف

 كلذكف . . كلملاو نكسملاو سبلملا ىف كلذ علص اكو . . قاذملا ةفاتخم ًءوعطو

 امنو . ىلوألا ةيدسجلا هتاماخ دنع هب فقي نأ أي وهف . سنا ىف عنصي

 . قاطنلا ةعساو ةفلتخ « تاعانص » هنم “ىشنب

 لا .. نكسملاو سبلملاو برشملاو لك ألا ىف « نافت » دق ناك اذإو

 ! سالا نونف یه « هنونف » رک اف

 صقرااو مسرلاو ءاننلاو يسوم او بدألا ىف : دج لاعلا ةعساو نونف

 ! لابلا ىلع رطخب ام لكو . . تحنلاو

 لاحم ىف ةيسنجلا ةعسلا وأ ] سنجلا لاحم ىف ةينفلا ةعسلا هذه ترغأ دقو

 اح كلذ سلو ! ةيساج ةقاط هلك ننلا نإ لوقي نأب ديورف ترغأ [ إ نقلا

 ماعطلا س انيأر اك س لمشت .. ةلماش « ةيناسنإ » ةقاط نفلاف . لالا ةعيبطب
 ف كلذك سالا لمشتو . . زوربلا بحو كلم او نكسملاو سيلملاو بارشلاو
 لع نکل ةعساو ةقاط سنجلا نلف ء ًعساو سنج اف املاح ناك اذإو. هلمشت
 .ناسل الل یوی اطاشنلا تالا لک یف هلم دادتما درج وه سنجل ا ايند یف ننلا

 نم اهانت قتلا ةرقملا نم ىرن اك س ناسلإلا نأ مبارلا فالتخالاو
 . هوك ًادحاو اکواس دخت ل س ¢ مالسإلاو ةيداملا نيب ناسإلا » باتك

 . . لاح نع ةلاح ىف هاذ درفلا فلتخب ا « درف نع درف فلتخب الإ و
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 تفلتخا مث .. ًاقده هل لعج دق ناسإلا نأ سمانا فالتخالاو

 ..ةرورضلا قاطنىف هيضقيو ةرورضلا قاطنىف هاري نم سانلا نف .. فادهألا

 معو . . لسنلل ةليسو هلع نم مممو .. لغاشلا هتايح مه هلعجب نم مهمو
 اهني عمجب نم مهمو .. ةحارلاو ءودملاو ىسضنلا نكسلا هيف بلطي نم

 ےک

 .ےا . . امیج

 |, . هءازإ لماكلا ريقلاب سج ال هنأ سداسلا فالتخالاو

 . . ًاايحأ « ةوارض »و . . قتمعو عونتو ةعس نم هيف ام لک عف

 م ةرتفل ولو ] هنع عانتمالا كلب ! ةريثك ءايشأ مءازإ « كلم » ناس إلاف

 « یاستلا » كلب .. ةرورض وأ ةديقع وأ إدبم نع عانتمالا ۰ | تقولا

 كلاسي ىذلا كوالا رايتخا كلعو | ذوذشلا عاونأ نم ًاعون ديورف هام" ىذا

 رايتخالا ةيرح لمت اباك هو . هنم هدير ىذلا فدملا ديدحس كلو « هيف
 ! رابجإلاو رقلا لباقم ف
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 . عاونأ لب ادحاو ًاعون تسيل - انيأر اك ةيرطفلا طب اوضلا هذه

 . مظنتلا ىلإ برقأ ىه امن إو . . عنملا ىلإ ةبجتم تسيلو

 لب هعنقل ال نكلو . . مفدنملا راينلا قيرط ىف فقت زجاوح اهلك انإ

 قلطنيل هاوتسم عفرت ىكلف « هنم ًابناج تعنم اذإ ىتحو . هقالطنا طبضتل

 . . ىلعأ قفأ ىف

 Wij .. هقالطن | ظنت ءاملا ىرج ىلع ةماقملا رطانقلاو تانا راك اهنإ

 هنم بنا حمس مث . هاوتسم عفترب یح الیلق هزجحم س هدب یذ "یداہ س

 لصيل نكي م رخآ قاط ىف هضعبب ديفتستو . ىلصألا هار ىف ةرشابم رورملاب
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 . . هنم بناج رجح ىف اايحأ دنشتو . . عفرالو زجاوح الب كرت ول هيلإ
 ! ءابربكللا ةقاط هنم ج رختسنل

 طاشو ناسإلا طاشن نب زيت ىتلاو « اهانيأر ىتلا طب اوضلا هذهو

 حمس مث . هلك اهاوتسم عفرتل  اليلق  ةيرطنلا عفاودلا جڪ ناویحلا

 نكسملاو سلملاو بارشلاو مامطلا لاج : ىلصألا هلام ف قلطني اهنم ردقب

 ناك امم ىلعأ ىوتسم ىلع قلطني ناك نإو . . زوربلاو كلملاو لانقلاو ساجلاو
 ريغ ةديدج تالا ىلإ  هتعفر نأ دعب - اهنم ًاردق لوحتو . هعبنم ىف
 اإ ديورف لاق ىتلا « ىاستلا » ةيلمع ىهو ] ةرشابملا ةيلصألا هتالاحب

 اهب رظن ىلا ةيناويملا رظنلا ةيواز نم الإ ايف ذوذش ال ةرطف ىهو . .ذوذش
 ةلئاه ةقاط هنم نسوكسنل الم بناج عنم ف دشت مث | ! ناسنإلا ىلإ ديورف
 ! ايلملا لئم او ةديقملا ليبس ىف حانكلاب ةلصنملا ةقالطلا ىه . . ءابرركلا ةقاطك

 .. «تاومشلا» قالطنال ةمظنملا لمارفلا ام موقت ىتلا ثالثلا تايلمعلا هذه

 ىدارف امتاذ مفاودلا لمعت ا . . تقولا تاذ ىف ةعمتجمو ىدارف امہ موقت
 ! تقولا ثاذ ىف ةعمتحمو

 ءدبلا دنم ذخأي الف . . اليلف . . عفاودلا رايت زجحس س ةممنجم س ىف

 . ناويلا قالطنا ةروص

 اہقاطن یف = اھاوتسم مفترا ىلا - مفاودلا ر رتب اہضعب مسي م

 ىه عيونتلا ةلمرفف . . قالطنالا قاط عيسوتو عيونتلا عم نكلو « ىلصألا
 تعول ىلا ىهو . هوحب ناسإلا كواس تعونو « مامطلا ناولأ تعول ىتلا

 ىلا ىهو . هتفرخزو نكسملا تعول قلا ىهو . اهايصفت ىف تنئفتو سالما

 . عيونتلا وه اهل نإ . .زوربلا قالا تعونو . سالا رعاشم تعوأ
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 . ةفلتخم تايوتسم ىلعو ةفلنخم نويع نم اه هيزوتو ةيويملا ةعفدلا قتلت وه
 ناسن لا اع یف « نفلاب » ةلصتملا ىهو

 دعب س ىلصألا ارحم نع عفادلا لوح ىتلا ىه فدملا نب وك ةلمرفو
 ىلعو ىلمألا هارجم ىف كرت ول اهبلإ لصيل نكي م ةديدج تالاجج ىلإ  همضر
 هتروص ىهو س نطب ةوش نم مامطلا تلوح ىلا یهو ٠ ىصألا هاوتسم
 ةجرلاو راشيإلاو نواعتلا اهنم . ىرخأ « مق » ىلإ  ةيلصألا ةيناويلا
 م نوامتي نأ  ماعطلا لاج ىف - ناس ٍإالل تحوأ نيح . . فطاعتلاو
 نم هيلع لصعب اف هک ارشإب همم فطاعتپ مث هيلع لوصحلا لیبس یف هيأ
 . . ةيحورو ةيركفو ةيسايسو ةيداصنقاو ةيعامجأ اظن كلذب تأشن أو . . ماعط
 ةيناويلا هتروص ىهو  ةصلاخ دسج ةومش نم سن لا تلوح ىلا ىهو . خا
 نأ هنايإ نمو » : نكسااو ةدوملاو ةمحرلا اهم . ىرخأ مق لإ - ةيلصألا
 ٩ ةسرو ةدوم كيب لعجو « اهلا اونكسنل اجاوزأ سفن نم کل قاخ

 . أ . . ةيداصنقالاو ةيعاتجالا تامظنتلا اهنمو . . بسنلاو ة رهاصملا اهو
 ت ىلإ هتلوغ ةيرطفلا عفاودلا نم عفاد لکی رج یف تاخدت قسنلا اذه ىلعو
 . . تامظنناو

 ةن رك ا ةلمرفلاو ةع رم ا ةلمرفلا لمع تلغتسا دق رلا رايتخالا ةلمرفو
 كلب ىلا ىهف . ىلعأ قاطن ىف س كلذ دعب لمت تناك نإو .. فادهألل
 11 ءابرپکسلا ةفاط دب اف هنمدلوتل .. تقوا نم ةرتقل اما رجح مفادلا رجح

 وه ناسن لا تلعج ىلا یھ ادت ةت س طب اوضلا هذهو

 ! ناس إلا ةايح ىه هتايحو « ناسلإلا »
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 فونص نم اعنام لک یف ہدحو — ناسنإلا تلمج یتا یھ اہنإ

 . . هللا نع ةفالللا رودي موقيو . . رمعيو بيو ىشني ىذلا وه س قلا

 لكم م ناسن إلا هيف كرتشي ىذلا - « ةايلا بح » تلمج ىلا اإ

 ! « ةايحلا ليمج » ىلإ لوحتي - ءايحألا

 ! اهايمجت ءانثأ ىف وه لمجتيو . . اهامجيف ةايملا بعيب ناسنإلا

 . تايونعملا قاطنو سوسحملاقاطنلا ىف . . حورلا ملاعو ةداملا اع ىف اهامجي

 . ةايللأ هل رسيت تاعانص اہم “یشنیو اهزونک جرختسف اهلج

 ةرايسلاو راطقلا “ىشنب . . ةحبرم جانت الل تاودأو ةحيرم نكاسم ابْن *وٹنب

 ةمعطألا ”ىشنيو . . امسليل ةددعتملا تاجو سنا ىشنيو .. خوراصلاو ةرئاطلاو

 . لاج نم ايفا عتمتسيل قئادلا "ىشنيو . .اهك أل ةفلتخملا

 ءاخإلاو قحلاو لدملا ايف ”ىشني . . ةليج اق ایف ؟یشنیف املج و

 . تامظنتلاو ظنلاو . .ةاواسملاو

 . . حورلا ملاعو ةداملا ماع ىف لمجتي . . اهايمجت ءانثأ ىف وه لمجتيو

 . تايونعملا قاطنو سوسعملا قاطنلا ىف

 . . نكسملاو برشمل او مطلاب لمجشيو . . ةنيزلاو سابللاب لمجتي

 . . دلاقعلاو راكفألاو رعاشملاو قالخألاب لمجتيو

 ةايلا فو هسفن فناسا إلا اهمنصپ ء« یونعملاو یس الاغا نم ناولآ اھ

 ىوتسم عفرت تلا « هنايك ىف ةيرطنلا طب اوضلا هذه دوجول ةجينن . . هلوح نم

 . . قافلا ىف اهدمتو مفاودلا

 كلّستف . ناويلا ىوتسم ىف ددبتت نأ ةيرشبلا ةقاطلا نوصت ا

 . . جاتنإ الب
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 ًائا كلم, الو . الاف قبيالو . هلاوہش یف اہک هتفاط كلهنسي ناویطا
 < ءايإ هحنمت نأ هللا ةكح تضنقا ىذلا ديحولا جاتنإلاو . جاتنإالل هلو
 . توم نبح ميدقلا لح لحب ديدج لسن جاتنإ . . ىسنجلا جاتنإلا وه
 ديزي ىذلا قتيقلا جاتتإلا ال . . رارمتسالا درج, موقي ةققلا ىف هنأ ىأ

 .ةايلا جح

 . . هللا هقلخ كلذ ريغلف ناسنإلا امأ

 . . جاتنإ الب هطاشن كلہنسیل هقلخب

 ةردق نم هيف هللا هعدوأ اإ . . عديل . . ىشنيل . . جتنيل هقاخ لب

 ‹ نبطلا ةضبق قيطت ام ردقب . . هحور نم نبطلا ةضبق ىف خفن نح ءاشن إلا

 . ناسنإلاب هطال یذلا رودلل حلصی هنآ  هماعو هتکسپ س هللا یربام ردقبو
 ! ناويلا طاشن ىف ددبتي ال ةقاطلا نم ابناج زجحب نأ دبال جتني کلو

 . . جاتنإ ىلإ هلوحيف ضئافلا ذخأيو . . ةفلتخلا لمارفلا هذهپ هزجح

 . . ريمعتلاو ءانبلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف . . حورلا لاعو ةداملا لاع ىف جاتنإ

 . نونفلاو راكفألاو رعاشملا ىو

 . . اهايمجم ىف اليمج وه هلعجو « ةليمج ةايملا لمجي جاننإ

 « ىركلا هسيماوتو مظعألانوكلاب بلقلا لوصوم - كذب - هلمجو
 . سيماونلا هذه هيلع لمتشت ىذلا لامبو

 هحنم ىذلا مرکشلاب ًاريدجو . هلل ةفياخ نوكي نأب ًاريدج كلذب نوكيو
 . هایإ ها

 %*« # ٭#

 اق“ وعم الو .. هو ماع نع ناسن الل اق“ وعم نذإ طب اوضلا هده تسل

 ! ةايلأ نع ناسن الل



 ةليسو لكب طباوضلا ةروص هوشيا ًاقينع ًاداهج ديورف دهاج دقو
 . هيوشتاا لئاسو نم

 عباطب مستت اما قالخألا نع هنالك لصفلا اذه نم قبس امف انتبلأ دقو

 ةراضبلا نيب ضراعتلا نع همالكو . ةيداما ةيعيبطلا امر وص ىف ىتح ةوستلا

 ! 1! ذوذش هلأ « یاستلا » نع هم اكو . ةيسنملا ةقاطال را يفلأ نم ٠

 : نينا نيقيرط دحأ الإ كانه سل هنأ تبشل هرعنم تاونس قفنأ دقو

 « ارح » اقالطنا س اهاسأ ىف ةيسنجلا س ةيومشلا ةقاطلا قالطن | امإ

 تااطال ددبملا باصعألل ىمدملا تبكلا امإو ! هيف ذوذشال ايناويح ىأ

 [ ةايحلل دسمملا

 ! . . ثلا" قيرط كانهسلو

 داضو ءاقشلا امإو ناويملا قالطنا امإ ىراتخاف ةبرشملا اهي تنو

 ١ باصعألا

 ! امبلإ دیورف .رشپ ف « طبضلا » ةيلمع اأ

 ةراض . . تباوک هفرع ف ءیش لکر . . « طباوض » هفرع یف سل

 ! ةيرك ةدسفم

 ةيلع س طبضلاو عنملل هدنع ةديحولا ةروصلا وهو  تبكلا نإ مث

 ىذلا ىس لا قشملا ةثواب ًادبتام لوأ ًأدبت . جرام لا نم ناسنإلا ىلع ةضورفم

 الئاح هتوربجو ہرمأب ک الا لئاملا خضلا ءابأ دج مث  همأ وع لنطلا هسحب

 ةتبلا هعنمر ىأ هتبكب نحو ١ ١ « هتيكيف » قشملا اذه ىلإ لوصولا نب و هنيپ

 |! نید للو . .'یدابمو ق ىلإ لوحتی
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 جات الو .. لفطلا ةايح ىف ىنا قشملا ةروطسأ لبق نم انشق دقو

 ةيلبع نإ انه لوقن انكلو ! ةروطسأ درج ىهف ىرخأ ةرم امتشقانم ىلإ
 . طبضلاو مظنتا برقأ ىه ام إو . اعنم اياك تسيل اهانيأراك زجملا

 بناج وه لسمو "یدابم هتلیصح نم نوکدتنل متع یذلا بنام لا نأو
 . . ةايحلل ًاريمدت الو باصعألل ًاداسف ببسيال وهو . ةقاطلا نم طقف دحاو
 . . ليصألا هار ىف ىميبطلا هقلطنم ذخأي رخآلا بنام لا مادام

 مدختست امنأ اإ ةيلخاد ةيعيبط ةيرطف طبضلا ةيلمع نإ كلذك لوقنو
 « فادهألا نيوكتو « عيوننلاف . . ةيرطف تادادعتساو ةيرطف ةزجأ
 تادادعتسا ء طباوضلانم ىركلا ةلالثلا تاعومجلا ىهو . . رملا رايتخالاو
 اغزن نأ نكم الو = اشن الو « ىشنلانايكلا لخادنم ًاشنت تاقاطو
 تالا لک یف ارح ًامادختسا ایہدختسپ ناسنإلاو . یجراخ طغض یا نم
 | سنجو . . سيلمو نكسمو بارشو مامط نم ىويلا طاشنلا

 ىزيرغلامامصال ركمملا كردملا ىعاولا لباقملا ىه - كلذ قوف س اهنإ مث

 ىزيرغلا مامصلا بسانتي ا ناسنإلا ةعيبط عم بسانتت ىهف . . ناويملا دنع

 ءالصأطباوض الب ناسنإلا نوكي نأ دیورف دیری ناک ما . ناویملا ةعيبط مم
 ! ؟ ناویملاک تح حبصپ الف

 اننا ىتلا ةلئاملا جاننإلا ةيلمع نإ لوقي ىذلا اذ نم . . هلك كلذ دعبو
 . . ىورلاو ىدالا جاتئإلا .. ناسنإلا نايك ىف ةيرطقلا طبا وضلا د وجو نم
 .. راكفألاو نونتلاو . . ةراضحملاو ءانبلاو ريمعتلاو ءاشنإلا ىف لثمتي ىذا
 ! ؟ناسنإلا نايكل ريمدتو ةيرشبلا ةايحلل داسفإ كلذ لك نإ لوقي نم
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 ةا هذه ىدؤت امنو میو . . ةيرطف امنوك عم طباوضلا هذه نا ر
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 ! ةيجراخ ةن وعم نود اهدرفع, ومنت ال ىهف . . ناسن إلا ةابح ىف ةمخضلا

 نم ىرشبلا نايكلا ىلع ةضورفم ان ىنعي ال اذه نأ لبق نم انيپ دقو

 )ام . . قطنلا ىلع ةردقلاو ىشملا ىلع ةردقلا نأش كلذ ىف امنأش امنو ! هجراخ

 ناتیعیبط امہناذ یف امنا مم ‹ یعیبطلا ھوم اومنت نلف جراسا نم ایسنت
 . . ناتیرطفو

 طب اوضلا هذه مہف منيل هراغص ناس إلا یعرب نأ هللا ةكح تءاش دقو

 عري نأ هناحبسسهتكح تءاشاک .. ةلماكلاةيوسلا امتروص ذخأت نلف الإو

 ناف الإو . . تالاسرلاو لسرلاب . . طب اوضلا هذه ايف ىمنيل اياك ةيرشيلاوه

 ! ةيرشبلا ةرطفلا يمص ىف ةد وجوم املأ عم ء ةلماكلا ةيوسلا اهتروص ذخأت

 تاوہشلا قالطنأ ىه ةيمتللا ةجيتنلاف طباوضلا هذه ومت ال نبحو

 ىوتسم .. لجأ نم قلخىذلا عيفرلا هاوتسمنع ناسنإلا طوبهو . . طباضالب
 . مركشلاو ةعفرلاو ةفالملا

 ذوذشلا نعو .ايلملا قلا و ةيفيك نع ةمداقلا لوصنلا ف ثدحتنسو

 نایک یف ا هلمعو طہاوضلاب لستم اھاکو . رشلاو ریللا نعو . فارحمالاو
 اهو طباوضلا ونت ال نبح نايكلا اذه بيصي ىنلا داسفلاو . ناسنإلا
 . هللا هقلخ ا( یمیبطلا

 بيدذنلاو ةياعرلاو ةيبرتلا نأ ىهو : ةقيقلا هذه ديكوتب انه ىنثكناو

 هالونپ مث نمو . هنودب هرم حصي ال ناسنإلا ةايح نم ليصأ نكر هیجونلاو

 < اضعب مهضعبل ةبسنلاب هولوتي نأ مرمأيو « اهلك ةيرشبل ةبسنلاب هناحبس هلل
 تدسنل ضعبب ممضعب سالا هللا عفد الولو » : ةصاخ مرافصل ةبنلابو
 . ضرألا
 ا

 [؟ ١١ ]ةرقبلا ةروس (۱)
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 لار ےیرلا

 ء مهنيرذ مروهظ نم مدآ ینبنم كبر ذخأ ذإو»
 اولاق ؟ کرب تسلا : مشا لع مدشأو

 مظملا هللا قدص «اندهش ! ىب

 . . ةرطفلا مص نم نيدلا

 . ءاعألا نم وحب ىلع هللاب سحب نأ ةرطنلا حمص ىف

 اريثك اهب جزم دقو . . ةديقعلل ةحيحصلا ةروصلا ىلإ اتاد ىدتهال دقو
 لب . . ةرحنم اروصت ةيمإلا ةقيقلا روصتت دقو . . ريطاسألاو تافارللا نم
 قلاخ دوجول كاردإلا اذه اهميمص ىف لظي كلذ عمو . . اداملإ للاب دحل دق
 .. راج یوق قلاخ ..نوكلا اذه

 . هللا ةدابع ىلع روطفم هلك نوكلاو

 نيناوقلا عيطي نوكلا نأ ةدابعلا هذه رهاظم دحأل « ىلعلا » ريسضتلاو

 دحاو نوناق ىلع رخ الو < هاپننمو هئدبمو هتک ر حو هدوجول هللا انس یتا
 .املع جورلا ىلإ هجن الو « اہنم

 « ةنيعم ةروصو نبعم بيترتب « ةقاطو ةدأم نم امك ىف ةرنذلا

 نركتنأ كلعأل . . ةرذلا ىه . . ماظنو بذاجتو ةكرح نم امنايط ىف هل محامو
 كامأالو . . ةيلالا امان »وكم ريغ رحآ "ىش نم نوكت نأ كلمال . كلذ ريغ
 . هللا « دمت » كلذب ىهو .. هيلع ترطفو هب تقلخ ىلا امماظن ريغت نأ
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 وك ىلع ةقاطلاو ةداملا نم وأ « تارذلا هذه نم هن رك ىف نركلاو

 موةيامو . . ماظنو بذاجتو ةكرح نم هنايك ىفامو < ةنيم» ةروصو نعم

 نوكي نأ كليال . . نوكللا وه . . تافاسمو بسن و داعبأ نم همارجأ نيب

 دمتي وأ ضعب نم هضعب برتقیف « هماظن رغب نأ كل ال . . كلذ ريغ

 هللا هب هقلخ ىذلا وحنلا ىلع الإ .. ممجتي وأ راانتي وأ « ضعب نع هضمب

 . هللا دبع كلذب وهو . . هيلع هرطفو

 نيعم ماظن ىلع « اموت ىلا رصانملا ةعومجج نم امرك ىف ضرألاو
 امناكم دد ةيسبطنغم ةيئابربك ةقاط نم املاك ىف هلع امو « ةنيعم ةروصو

 نم هيلع ليتشتامو . . امنارود ةقيرطو اهراسم ددعلو ةيسمشلا ةعومعملا ىف

 فالغ نم ام طيح امف وأ احط ىلع وأ اهنطاب ف ءاوس ةايملا تایناکمإ

 م. . ةصاخ سشلا نمو « هلك نوكلا نم تاعاعشإ نم هاقلتت امو «یوج

 امنافص نم ايش رفت نأ الو « ضرألا ريغ نوكت نأ كلم ال . . ضرألا

 . . هللا دبعت كلذب ىهو . . اهنايناكمإ الو

 ىلإ تابنلا ىلإ ةيلللا ديحولا نئاكساا نم « ضرألا ربظ ىلع ةايللاو

 كلم ال . . اہک و اسو اہتاداعو طابو امالا اهروص فلت یف . . ناویحلا

 نأ الو « رودقملا اهرود ريغ ارود ىدؤت نأ الو « هيلع یه ام ریغ نوکت نأ

 كلذب یهو . . ابطامأ نم طم لك ىف اہک یتلا نیناوقلا ىلع جر

 . . هللا كيا

 تقتراف « « تروطت » دق ضرألا رهظ لع ةايلا نإ معلا لوقي دقلو

 . فادهأو لئاسو امه تدجو « ءاضعأو فئاظو امف تدجو « تدقمتو

 كلتل هللا هعضو ىذلا سومائلا ىلع كالذك ىرجب وهف اق كلذ ناک اذا

1۲ 



 نم اهملع دج امو « اهدقعتو امتاقترا ىف هبسحب ريس املعجو « تانئاكلا

 «اهتلاخ ىلإ ام هجوتت ىتلا ةدابملا نم اءزج كلذ اهروطت نوكيو . . رومأ

 ۰ . تادادعتساو تاهاجتا نم هيلع اهرطف امل ةعبطم ةيبلم

 یوتسا مث » : ىلاعت هلوق یناعم نم ىنعمل « ىلملا » ريسفتلا وه كلذو

 : اتلاق . اهركو أ اعوط ايتا : ضرأاللو امه لاقف « ناخد ىهو ءامسلا ىلإ

 . « نیعئاط انت

 . . ناسن إلا رود ءیچب مث

 ٤ "یش هدرفت یف همشی ال . . قتلا لک یف درفتم ناک ناسنالاو

 . تانئاكلا نم ناک درفتلا یف هکر اشی الو

 نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق - لبق نم انيأر اك - هنإ
 . هللا حور

 « نيرخألا ةدابع نع فاتخب وحب ىلع هللا دبع س كلذ هدرفتب - وهو
 . هاجمالا ىئ امہ یقتلپ - ةیاہلا یف ¬ ناک نإو

 قرتفي ال ء هلك نوكلا رهاظم نم رهظم س ةعاطلا ىنعم س ةدابملا

 . ناويح نع ٽابن نع دام هيف

 . . هاطختي ال ربك ألا نوكلا سومان یف لخاد ناس إلاو
 نيرا ف ادرفتم نايك ءاطعأ دق ناسا الل ةبسالاب = سومانلا نأ ريغ

 : لحمل نم هریغ نع امم زامثب « نامیظع

 )١( تلصف ةروس ]١١[ .
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 راص دق هحور الع لمتشت ىلا ةيهلإلا ةخفنلاب هنآ : لوألا ألا

 . هلوح امو هفنل « کردم »

 نم هب موقي ال « ًاديرم » راص دق امن اذ ةخفنلا هذه هنأ : یلاثلا عألاو

 . تافرصتو لابعأ

 « ةيولعلا ةخفنلا نم ناأدمشسملا « ةدارإلاو كاردإلا : نارصنملا ناذهو

 بسانپ ام, قلاللا اھردق دق دودا هذهو « دودحب نادودحس ناس إلا یف اھ

 ةدايز الب . . ضرألا ىف هللا نع ةفالللا ىهو ناسنإلا امه تلخ ىتلا ةمهملا

 . ءاشي ام رّدقب قتلخب هناحبس وف . ناصقت الو ردقلا كلذ نع

 تانئاكسلا لاعأ نع ناسنإلا لاعأ لك فات نيتنسلا نيتاو
 انو . افادهأو اهنياغ ناسإلا كردي « ةيعاو » لاعأ ابنأ ىف« ىرخألا
 . اهدصقيو ناسنإلا اهديري « ةيدارإ » لامعأ

 . . ةدابعلا كلذ نيب نمو

 فالخب « لقألا ىلع اهم بناج ف « ةيعاوو ةيدارإ ناسإلا ةدابعف
 ةدابعلا نم عو ريغو ىدارإ ريغ بناج كانه | تانئاكلا نم هريغ ةدابع

 « هضرحو هنحعو هومأو هتامنو هايم ف ناسن الأ عوضخ وه  ةعاطلا ینعم —

 بنام لا اذه فو . اهلع هرطف ىتلا هللا نيذاوقل لا . . لا . . هضنتو همضهو

 كردملا هبناج س كلذ قوف س هل قبي نكلو .نوكلا ةيفب ناسنإلا هباشي

 . [ ةيعاوو ةيدارإ ةدابع نم هنع ردصي امو « ديرما

 اذإو , ىعو الو امف ام ةدارإ ال ىتلا ةعاطلاب هللا دبعت ةرذلا تناك اذ اف

 سفن ىلع هللا دبعت ناويحو تابن نم ابملع امو ضرألاو « نوكلا ناک

 نيقيرط ملأ دق [ ةعاطلا نم نوللا اذه بناج ىلإ ] ناسن إلا ناف « ةقيرطلا
 زييفلا ىلع ةردقلا ىطعأو « نايصملا قيرطو ةعاطلا قيرط : ادحاو ًاقيرط ال
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 . °" نيدجنلا هانيدهو » : هيف ىضملاو اهدحأ رايتخاو نيقيرطاا نيب
 «اهارسامو شنو » . °« ارونک امإو ارك اش امإ لیبسلا ہانیدهانإ »
 . "« اهاسد نم باخ دقو «اهاک ر نم حلفا دق « اهاوقتو اهروج اپممأف

 هللا ديمي ىذلا  ضرألا تاقواخم نم  ديحولا قواخلا وهف مث نمو

 ىصعي ىذلا ضرألا ىف ديحولا قواغلا كلذك_ وهو . كاردإو ميفو ىعو نع

 . نايصعلا قيرط راتخيو ةيادملا قيرط نع فرحني نيح « هللا
 ةماقتسالاو ىدملا قيرط عابتاب هيلإ هللا رماوأ فلاخب « ىصعي ذإ وهو

 نم هل ررقملا سومانلا فلاخب ال كلذ عم — هنكلو . عافترالاو ةفاظنلاو

 هرايتخا ةيرحو « لالضلاو ىدهلل هدادعتسأ وه هل ررقملا سومانلا ذإ . هللا ندل

 . . لالضلا قيرطو ىدملا قيرط نيب

# # # 

 . هللا دوجو « كردي » نلالا ف هنكلو

 < مهليرذ مروهظ نم مذآ ىب نم كبر ذخأ ذإو » . . ةرطفلاب هكرديو

 . “| اندهش ء ىلب : واق ؟ برب تسل : مہسنن أ لع مدہشأو

 لاصتالاو « هدوجوب ناعإإلاو « هللا دوجو كاردإ ىف ةيفخ ةقيرط ةرطفللو

 . ,هداز نم دوزتلاو « هپ ةناعتسالاو « هب

 حضوب نل امنع ثيدح لك نأل « ةيفللأ ةفيرطلا كلت نع انه ثدحتن الو

 لئاملا نوكلا اذه ىف ءىش لكك . . هئكلا ةيفخ ثتماد ام . . اهتيهام

[YJ] ناسا الا هروس (۲) ]1۰ دلبلا هروس )١۱( 

 ) )۳سمشلا هروس ]۷ = ١١[ )٤( فارعألا هروس ]۱۷۲[
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 ةرطفلا « ظقوت » ىتلا ةك ردملا لئاسولا ضعب نع طقف ثدحتن امنإ

 . هللا ىلإ ابهجوتو « ةنماكلا

 جاتحت امنكلو « لفطلا نايك ىف ةنماك ق طنلا ىلع ةردقلا نإ انلق ر

 دوجول ءادتهالا ىلع ةرطفلا ةردقم كلكف . . امظاقبإلا ةيجراخ ةن وعم ىلإ

 . . اهسنتو اكر عو امظقوت ةيجراخ ًارومأ نكلو « الخاد ىف ةنماك قتلالعا

 . ناس إلا لاعأ ةيقب امهم مستت نيذللا ةدارإلاو ىعولا ابطعت ريدقت لقأ ىلع وأ

#H KE e 

 . . هلوح نم ىلوكلا نايكلا ءازإ « زجملاب » ناسنإلا سعب

 اف عطقني الو . . توملا ةظحل ىلإ رمتسيو . . داليملا ةظمل نم زجملا أدبي

 نم روط لك نس لك ىف ةفلتخم اروص ذخأي ناك نإو توملاو دالايملا نيب

 . ىضنلاو سجا وغلا راوطأ

 : هلوح نم ةم اد ةن وعمو مناد ددم ريغب ةايللا نع لماك ربع لفطلا ىف وه

 . ليللاو رابنلا نم ةظح لك ىف ةياعرلاو عاضرإلاب

 . هاو رجعلا « یوتسم » هعم رکيو « لفطلا ربك و

 لوانت نع زجملا الو — كرحتي راص دقف - ةكرلأ نع زجعلا وه دعي |

 اكيرحو ءايشألاب كاسمإلا نع رجلا الو س هنن هلوانتي راص دقف ماعطلا

 .. كلذ نم ريثكلا منصي راص دقف  هتدارإ عوط

 ةعرسلابو ةجردلاب ومني نأ نع زجاع وهف . رل ىوتسم ىلع زج وه امنإو
 تابنلا اذه وأ “ىشلا اذه ىلع رطيسي نأ نع زجاعو . هسفنل اهديري ىلا

 . . رويطلاكو لا ىف ناريطلا نع زجاعو . . ىنشي اک ناسنإلا وأ ناويحملا وأ

 ! ءاملا ساي وأ . . هيديب ابكسعرو موجنلاو رمقلاو سمشلا كردي نأ نع زجاعو
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 نيح س رمعلا نم لوألا لحارملا ىف ناك اک اتحب ایسح دعپ م زجعلا نإ
 ايونعم ايسح وأ « ةرات ايونعمو ةر ايسح راص اع ]و - ايسح هلك نايكلا ناك
 . تالالا ضعب ىف ام

 . زجعلا هعم رکيو . . ركي لظيو

 زجملا : هنالاج رک أ ف زجملاب سحب لازپ امو « ہدشُا لع یوتسب یتح
 « هتفرعم ديرب ام لک ةفرعم نع زجعلاو « هقيقح ديري ام لك قيقح نع

 .٠ . هيلع ةرطيسلا ديرب ام لكس لع ةرطيسلا نع زجعلاو
 ءايشأ ىلع رطيسبو ةريثك ءايشأ فرعيو ةريثك ءايشأ ققحب هنإ اقح

 ديرب وهف . زجعلا روعش هرطاخ نع ىن الو « هينغي ال اذه نکلو . ةريثك

 . ءىش لک لع رطیسیو . ءیش لک فرعیو . ءىش لک ق قحب نأ

 ىنا بيغلا ةفرعم ىف ةبغرلاو . دواللا ةبغر : ارجاع همامأ فقي ام دشأو

 . . دعب ثدحب ل

 ايب هكسمأو « ةنجلا نم مذآ انلزأ ناتللا ناتغينملا ناتبغرلا اممناذ اممنإ

 هذه نع اکبر اک ان ام لاقو » : 1 ءارغإلا ناطلسب « هماطخ نم ناطیشلا

 : مذآ اي لاق » . "« نيدلالا نم الوكت وأ « نيكلم ان وكت نأ الإ ةرجشلا

 .  ؟ يلبي ال كالمو دلللا ةرجش ىلع كلدأ له

 ةقاط قلطأو . نوكلا اذه ىف ةريثك تازجعم ناسنإلا ققح دقلو . .

 ققح له . . نكلو . . ءاضفلا دالرب امهم قلطناو « خوراصلا قلطأو ةرذإا

 : هلاب ناقرؤت نبتللا نبتيلزألا هينادقع نم ايش

 )١( فارعألا ةروس ]۲١[ .

 . ]۱۲١[ هط ةروس (۲)
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 رداغي الو ًادبأ تو الأ . . ضرألا ىف دواللا قع نأ عاطتسا له

 ؟ ًادبأ ةايملا

 . تاونس دعب عقي ىذلا ديعبلا بيغلا ال ؟ بيفلا فرع نأ عاطنسا له

 لك نم هيلع ةلخادلا ةظحللا هذه بيغ لب . تاظحل دمب عقب ىذلا بيفلا لب

 « هماع » نع اهاصفت كلذ عمو « نمز هلع املصني داكي ال ىتلا ةظحللا « باب

 ! ؟ دابالاو دامآلا

 1 اک

 . ةدابعلا ناولأ نم ريثك ىلإ ةيرشبلا رات ىف زجعلا اذه ىدأ دقلو
 . ةلاضلاو ةيدنهملا

 . . طوطلا ةدابعو . . ةعيبطلا ىوق ةدابعو . . دلاولا ةدابع ىلإ ىدأ

 . هللا ةدابعو . .نثولا ةدابعو

 نالصي « مارتحاو ديدش ليجبت ةرظن هدلاو ىلإ رظنب زجاملا لفطلا

 همجح ل اض ىلإ كلذ دو . . ةيفللا ةدابعلا دح ىلإ . . سيدقتلا دح ىلإ

 ةبرشبلا تناك دقو . هلاردق بناج ىلإ هلردق ةلاضو « هدلاو مح ىلإ سايقلاب

 هناهاجباو هرعاشمو لفطلا سحب شيعت _ امتيلهاجو اهالض تارتف ف _ ىلوألا

 هسدقتو بألا ةدابعىلإ = ابتارتف نم ةرتف ف تهجا مث نمو .هتاروصتو

 . سيدقتلاو ةدابعلا روص فاتخع,

 رطملاو دعرلاو قربلا ءازإ . . ةميبطلا ىوق ءازإ زجاعلا ناس إلاو

 . ةلآاضلاب اهءازإ سحيو .. لوملاب ةعيبطلا هذه ىف سحب .. لويسلاو فصاوعلاو

 اه ليختيو ءاسفن اه روصتي هنأل « اهاضرتي نأ س هتلوفط ىف - لواحيو

 . یذآلاپ هلان الو همرتل امفطعتسیف . قرتو وسقتو « فطعتو بضغت « رعاشم
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 ةعيبطلا دبعتت س امفارحا تارتف ضعب ىف س ىلوألا ةيرشاا تناك دقو

 رطملل املإو دعرلل املإو قربلل امل إ روصنتو ! نيبارقلا اه مدقتو « عفادلا اذهب

 نأ هيف لواح ًادبمم ءالؤ نم هلإ لكل بصنت مث . . رانلل امل إو عرلل ام إو

 ! هيضرنو هيلإ برقتت

 ندرك ىذلا وهو « اصئاصخو ةيرشبلا بهاوم دحأ نمرلا ناك ذإو

 ةدابعو دلاولا ةدابع نم ةلقنلاف « تاحالطصاو زومر نم هيلع تشن اع ةغللا اه

 ! ناسن إلا سفن ىف ةبيرق ةلقن نثولا ةدابعو طوطلا ةدابع ىلإ « ةعيبطلا

 ةيرشماا امتسرام « ةيقيقلا ةدابعلا نع تافارحا اہک هذه تناك دقو

 نیلا نيب س هیتلا كلذ طسو ىف تناك نإو . . اهالض لحارم فلتخم ىف

 . تالاسرلاو لسرلا ىدبأ لع دحاولا هللا ةدابع ىلإ تءاف دق س نيحلاو

 ةلاض — ةيرشبلا سفنلا نأ  ةيسفللا ةهجولا نم - انه انمي ىذلاو

 اذه نوكيو . . اهنم رك أ ةوق ءازإ زجعلاب ايرطف ًاساسحإ سحت س ةيدتهم وأ

 . « نيدلا » رصانع نم ارصنع ايدل زجملا

# %# *% 

 . .نوكلاا ةعور ءازإ ةبهراب  زجعلا ريغ  ناسنإلا سحيو

 ! قالا نع ثحبيف ةبهرلا هذه هذخأتو

 . . دامبألا حيسف عساو مثار لئاه نوكلا نإ

 دارا ولو هنم برېپ نأ نکم ال . . یرشملا سلا یف هعقو هلک اذملو

 1 بورما

 لك ىف ههدبتو . . اجالا ناك اأ . . ءاجتا لك ىف ههدبت ةعور اهنإ
 . قاط لک فو یوتسم
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 ةقلعملا ةلئالأ مارجألا كلت . . موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألاو ءامسلا

 . . دمع ريغب ءاضقلا ىف

 . . مالظلاو ءوضلاو رابنلاو ليللا ىلاوتو

 . . رينملا طيملاك اليثض ًاريغص قفل ىف غزابلا لالملا نم رمقلا ةرودو

 . ميدقلا نوجرملاك ريصب ىتح هجاردأ دوعي مث . . لماكلا ردبلا ىلإ

 .. باحسلاو رطملاو قعاوصلاو قربلاو دعرااو

 ٠ رانو نایدوو « يساور لابج نم اہیلع امو ضرألاو

 طسو ىفو ءالا فوج ىفو ةسبايلا ىلع رصحالو اه ددعال تلا تانئاكلاو

 . . نيرخألا نع فلنخي اهم لك« ءامسلا
 . . قلنا لك ىف ةزجعملا ةقدلاو

 . . بيرلا ءاضنلا ىف ةرعش ديق لتخيال . . هلرود ىف كلنلا ماظن | ىف

 . . رولا ىلإ زربتل نيطلا قلف ضرألا نم ةئبانلا ةريغصلا ةأطشلا ىف

 مف نم لوانتيو قسقسبو كرحنب ةضيبلا نم فقانلا ريغصلا رثاطلا ىف

 .. بحلاهمأ

 . . بيكر لا ةغيقدلا ناولألا ةيهازلا ةقيقدلا ةشيرلا ىف

 . . سلا هکرد وأ نیعلا هيلع عقت “یش لک یف
 نوكلاف . . ىنرلاو ةيندملاو ةفاقتلاو ملا نم ناسا إلا ىوتسم ناک اأو

 هعورپ لاح لک و . . هلامواهمو هکرادم بسادت یتش تاعیقوت هسح ىلع عقوب

 . . قامعألا نم هزهیو

 ! یلاللا نع ثحبیف هعورپ

 . . ةرطفلاب اذكه
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 ثحبي مث نمو .عناص هل "یش لکن ا ةميدبلاب كرديوأ هبراجت نم كردي هنإ

 . حيسفلا مئارلا مظعألا نوكلا مناص نع

 . . لضب دقو هح یف یدنہپ دقو

 الدب هناذ نوكلا دبعيف لضي دقو . . عناصلا وه هللا نأ ىلإ ىدتمي دق

 . . هللا دبعي نأ نم

 ذخؤب نأ هلرطف ىف نأل « نوكلا ةعورب ذخؤي هيتلاح اتلك ىف هنكلو

 . لال لاو ةعورلاو لامل اب

 . نيدلا رصانع نم ًارصنع هيدل ةعورلا هذه نوكت هيتلاح انلك ىو

K# # %* 

 . . ٽولا هعوريو

 . . عور لئاه خض ثدح هيلإ ةبسنلاب وهف

 بس س اہ هثشتو ‹ اہیف هتبغرو « ةايحلل هتنلأ ةدشل س لنفطلا نإ

 مئادلا مألا ابلأ روصتيو « هلوح نم دوجولل ىميبطلا نوناقلا ىه ةايملا نأ

 دماول با لع ىتح ةايملأ ىنضيل ةايملاب هثبشتو هتيويح طرفل هنإ لب . . ءايحألل
 . ءايح لاك كرحتتو سحب ةيح اهروصتيف « هب ةطبحملا

 . عات ريف . . همام عقب هاري . . تولا هۇجفي مئ

 « كرحتيو ومنيو « برشيو لك أي همامأ اح ناک ىذا نئاکلا اذه

 ..ناسنإلاوأ . . فيلألا ناويملاوأ رثاطاا اذه . . بيجتسي و هعم فطاعتيو

 ردقي الو قطني ال انكأاس . . هب كارح ال ًاتيم همامأ مقي - ةظل ىف س هلإ

 . بیجتسپ الو فطاعتب الو . . “یش ىع

 . . هقاعأ نم هزه ةفينع ةزه هبيصتو
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 ؟ ءانفلا ىنعمام ؟ « ثوملا » ىنعمام ؟ اذه ىنعم ام

 . . لاۋس ىلإ جاتحب ال ةيبدب لبق نم ناك ىذلا اذه . . نذإ دوجولاو

 ؟ دودا هذه ےسرپ یذلا نمو ؟ هدودحام ؟ هانعمام

 ! . . هللا ىلإ ةنفال انه

 اهدرتو ةايحملا ذأ مث . . ةايملا حنمتو قلخم ىتلا ةردقلا ىلإ ةذفان

 , هلدوجو ال ىنا مدعلا ىا

 بسحيف لضي دقو . . هلا ىلإ كلت هلزه ف ناسا ىدتهپ دقو
 روصتي وأ . . ةايملا نئاكلا باست ىقلا ىه اهمباشام وأ رهدلا وأ ةعيبطلا نأ

 ! ةايملا هلإ لباقم ىف اإ هتاذ توما

 . نيدلا ىلإ هدوقيو . . توملا هعوري هينلاح اتلك ىف هنكلو

#%# XK ¥ 

 . .ءايشألا « ثودح » ىأ . . « ثادحألا » هعورلو

 ؟ ةعدبم ةئشنم ةردأق ةبيبع ةوق ىأب ؟ ثدح فك

 ..ةلاكملاو قزرلا .. فضلاو ةوقلا .. ضرملاوةحصلا .. ثوملاو داليا

 اهارب وأ هنايح ف ناساإلا بيصت ىتلا ثادحألا تشو . . ءىجلاو باهذلا

 . . هيرظال مامأ عقت

 ؟ امتدح فیکو ؟ امدح یذلا نم

 ثدحت ىتلا ةرداقلا ةردقلا ىلإ . . هللا ىلإ ةنفان حتفنت كلذك انهو

 . نوكيف « نك "شال لوقت ىلا ةردقلا . ءايشألا

 نوكلا رد یتش ةملآ روصتي وأ . . قلا لالا ىلإ یدتہپ دقلو

 ۰ ثادحالا ثدعو

YY 



 كلذ هدوقیو « ءايشألا « ثودح » ذخؤي نىتلاللا اتل ىف هنكلو

 . نيدلا ىلإ

RR # % 

 عدبملا ربدملا قلاطلا ىلإ ذفاون ىرشبلا بلقلا ىف حتفت لماوع اهاك كلت
 امشنتال اهنكلو اهظقوت . . ةرطنلا يمص ىف ةنماكلا ةديقملا ظقوتو . ريدقلا

 ! یش ال نم ءاشإ

 ! لبق نم

 ! عملا ىلع ةردقلا "ىشنت ىتلاىه تسيل نوكلا ىف ثدحب ىلا تاوصألا
 تالذ د هدوجوم شو .. اهممسي م مأ ناس إلا اع ءاوس ةدوجوم ىهف

 ! ناذآلا تاوذ ريغ تانئاکلا امعمست ال

 ىلع ةردقلا “ىشنت ىتلا ىه تسيل نوكلا ىف ثدحب ىتلا ءاوضألاو

 نإو ةدوجوم ىهو . . اهرب إ مأ ناسنإلا اهر ءاوس ةدوجوم ىف ! راصبإلا

 إ نويع امه سل ىتلا تانئاكلا اهارت ال تناك

 . . ءايشألا ةيقب تكلذكو

 ءاوضألاو تارصألا 3 نأ عیطتست ىمف ةساحلا دجوت نیح نکلو

 بسانت « یتش تافيكکت تارثأتلا نہ فیکتت مث اہ راتو ء ءایشآلاو

 امم لک رأت مث .. عمسیو یری ناسنإلاو . . مسيو یری ناوی

 . فلتخ رثأ امهم لک ةايح ىف هنع جتنیو « ًاماخ ارثأت هتاذ ءیٹلاب

 . . ندلا ةرطف ىف رمألا كلذكو

YY 



 ىلإ ابهجوتو ةرطنلا ظقوت ىرشباا سلا ىلع ةينوكلا تاميقوتلا نإ

 ۰ ةرطفلا حمص نم وهف . . ءادنبأ هجونلا اذه شنت ال انکل و ..یلالا

 مدشأو مهنيرذ مروهظ نم مذآ ىب نم كبر ذخأ ذإو » : داليملا ةظلل ذنم

 . مظملا هللا قدص «  اندہش . ىب : اولاق ؟ کب رپ تسلا : مهنا ىلع

 نكي ملام « ايش “یشاپ ال جراما نأ ایلک ة ايلا نایك ف ةماعلا ةدعاقلاو

 ! لبق نم لخادلاف ًادوجوم هل دادعتسالا

 ىلع ةردقلاك س رظتني او ٍ سفنلا لخاد ف دوج وم هج ولا اذهو

 . تارثؤملا تش جراطلا نم هظقوت نأ  قطنلا

 . هج وتلا اذه ىف ذخأب « كاردإلا ىف ذخأي ذنم « لفطلاو

 . رومألا نم ٽارشعو ٽارشع نع احلم الاس لاسي ذأ

 ؟ موجنلاو رمقلاو سشلاو ضرألاو ءامسلا « لع » ىذلا نم

 ؟ باحسلاو رطملاو دعرلاو قربلاو ؟ مالظلاو رونلا لمعي ىذلا نم

 ؟ روفصملا وأ بنرألا وأ باكلا وأ ةزيزملا ةطقلا تنام فيك

 ؟ ءايشألا توم اذالو ؟ تولا ىنعم امو

 ؟ هادم رخام ؟ نوكلا عاستا ام

 ؟ ربک أ یتم

 ؟ یی ءاج یزلا نمو ؟ ماعلا انه ىلإ تئج فیک

 نوركا یف هح دادزیو . . هفراعم دادزتو . . جضنلا ف لفطلا ذخأي مث
 . ءايحألاو ةايلاو

4 



 . نیلا تاروصت نم دیدج رثوصت هسفن یف ناو کتی ةلحرم لک فو

# # 

 ديورف ابعدتبأ ىتلا ريطاسألا هذه لكو . . بيدوأ ةدقعو . . تبكىلاو
 «تبكلا نم ًاشني ال نيدلاف . نيدلا ةرطفب ةتبلأ اه ةقالع ال . . ىلع ليلد الب

 . موعزملا قشعلا وأ سنجاب هل ةلص الو
 رطف او ومني . تمن الك اهم ومنی « ةرطنلا مص نم ءىش وه امو

Dههجويو هظنب ىجراطا لخدتلا امو . دحأ نم لخدت نود « ًاعیبط  

 . حيحصلا هساسأ ىلع هميقيو « ةحلاصلا ةجولا

 ردجألا امنإو . سوفنلا ىف نيدلا ”ىشني ىنلا وه سبل تبكلا وأ عنملاو
 قالطنا ظنت ىلا « زجاوملا » وغ لع دعاسي ذاا وه نیدلا نوکسي نأ
 . فيظنلا اها اه ددحتو ةيويلا ةفاطلا

 . . ةنيعم « مق » همزالتو اح هعبنت نیدلاف

 ناسن الل لوقتو « رعاشملاو كواسلا طہضت سفنلا ف زجاوح مایق هعبٽي

 . زوج ال سمأ كاذو اج اذه

 . .ةيرشبلا مدق مدق زجاولا هذهم نيدلا طابتراو

 ةعوراب هساسحإو .ء ةقلاطلا ةوقلا ءازإ هنل آضب ىرطفلا ناسن إلا ساسحاف
 هك لمجع ىذلا وه « ةفلنخملا ةردقلا رهاظ ذوخأم هنأ هساسح|و « لاال لاو

 . دبعتپ ادجاس

 مزتلي نأ هل ینبنی هنأ - یجراخطغض ریغب ¬ ایرطفاساسح | س س مث
 ىكل ءاهدبعتي ىتلا ةونلا هذه ءازإ نعم كواسو ةنيعم لاعفأو ةنيعم تاك رحب

Yo 



 بضغلا اذه رهاظء ًاماد هسح ىف سلب وهو . اہضغ یقتیو اهاضر لاني

 . ءاع لا نم وح ىلع . . ىضرلا اذهو

 اه .. ةيرشبلا سفنلا ىف نيلباقتم نيطخ ربك أ . . ءاجرلاو فولعاو

 رعاشملا نم الصم اروتسد هنالعجبو ةفلالا ةوقلا ءازإ مازتلالا اذه ناظني ناذللا

 . رئاعشلاو سوقلطلاو راكفألاو لاعألاو كواسلاو

 .روابتت وأ . . ةفلتخلا « مقلا » اشن مازتلالا اذه عمو

 زجاوح كانه نأ | مداقلا لصقلا ف ليصفتلاب نيبنس اك | اهانعم مقلاو

 . ىلعأ قفأ ىلإ ايفرثو « (ماقلطن» طبضتل ةيويلا ةقاطلا نجح

 ةيرشبلا سفنلا ف ةيرطفلا مازتلالا ةبغر نيدلا طبترب مث نمو

 نم هيف طغض ال « ايرطف « ايعيبط « السلستم اطابترا « طب اوضلاو ےقلاب مث

 . هارک الو جراما

 . ةحيحصلا ةبجولا هبجوتو هلك اذه ظنت ةيوامسلا تانيدلا امن إو

» 

 اصلاخ اجي رص ايعاو ًابّجوت هلمجتف « ةقلالا ةردقلا ىلإ مهلا هجوتلا ظنت

 . هللا ىلإ

 اتکح هللا معي ةددحم رئاعشو تادابعب امازتلا هلمجنف مازتلالا لظنتو

 . سانلا ىلع اہضرةيف
 صقنلاو ىوملاو ليملا نم ةئيرب ةدشار ايلع ايق ابلمجتف « قلا لظنتو

 . فارعالاو

 . نيدلا وه سيل هب سانلا مزاتو ةيوامسلا تانايدلا هضرفت ىنلاو

 )١( ةيرشبلا سغنلا ىف ةلباقتملا طوطا » لصف رظلا « .

 اف



 وه امن إو . ةديقعلاب ةطبترملا ےل الو . ةديقعلا تامازتلا الو . ةديقعلا الو

 .روءألا هذه لك ىف حيحصلا جسهنلا

 . تامازنلاو عقو ةديقعو نيد كانه نوكيسف « جملا اذه ضر اذإو

 ةرطفلا ىف ىش لك فرحني اک « فارعالل ةضرع اک نوکت اکلو

 . حيحصلا هپجوت قلتي ال ةي رشبلا

 نبدلا نأل ال ء هتامازتلاو ىوامسلا نيدلأ دويق نم رفنت ةفرحنملا سوفنلاو

 سوننلا هذه تافارعنا نآل نكلو « ةرطف سيل مازتلالا نأ وأ « ةرطف سبل

 «ةماقتسالا» و « ءاوتسالا» و «لادتعالا» نا سعت كلزلف ء ت وم المج

 ! ءاوتسالا ىلع ربص, ال ىذا امنايك قتهرتو اطغضت هللا نيد ىف ةدوجوملا

 # ٭# *٭

 ةيلحم بابسأل هللا ىلع نودرمتي برفلا ىف ةثيدلا ةيلهاج لا ىف نودحلملاو
 ! نيدلا نم سانلا ترفل ةيبروألا ةسينكللا ىف

 اهدنع نم ةروص عضو س دب یذ “یداب ةسنكللا تلوت دقف

 ء اهم ةطيعلا ةينثولا بئاوش نم ةيلاخ نكت م « ةلزخلا ةيحيسملا ةديقملل

 لوأ نأ نء كلذ ًأثن دقو . ةليصألا ةديقعلا تبن ةرواجلا مءألا ريطاسأ الو

 امنإو « ةرشابم هيلاعت عح“ الو حيسلا ىأر هاذ وه نكي ل ةيحيسهل ةيعاد

 رود ۾ حيسملا ديسأا دعب لماک نرق لالخ اهولواد نم عامىلاب هذ وه

 ناعنع, انا نيذلا نيينامورلا داطضالاو فعلا لظ فو « نودم باتک

 رومأ نم ميدل اف سرادتلاو ءاقتلالا نم ةيحيسملاب لئاوألا نينمؤملا

 . اهيلاعتو ةديقعلا

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا لوخد دعب - ةينابهرلا ةسينكلا ترش مث
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 قلما لالعنالاو رجافلا ىنثولا ىفاموراا فرتلا ةمواقم دصقب - ةيحيسملا ىف

 ةايلا ةعفد لطعت ةجرد ىلإ ةينابهرلا هذه ىف تطتشاامنكلو . عيرثلا

 رعت الو جتنتال ةليزه ةيبلسىلإ اه وعو « ةيملا امعفاودو ةيرشبلا ةرطفلا مواقتو

 . باصع'الل قهرم تیک نم هلت اع الضف « مدقتت الو

 ناعرسف ! سانلا ىلع اضرف قتلا ةينابهرلا هذمل لثنم مل امتاذ ىه اہ مث

 لكن ع مهن و رهيو سانلا نورجزنيذلا - نيدلا لاجر نأ سانلا فشتک ام

 رجافلا عاتملا نم ناولأ ىف مه نوقرغي — ابيط الالح ناک ولو < ىضرأ عاتم

 ! نيسطنتملا نيدلا لاجر نع الضف نييداعلا سانلا سونن هابأت ىذلا س دلا

 !ملسلا سحلا اهابأي تلا ةركنملا ةشحافال تاءابم مماوصلاو ةردألا تاكو

 كوكص عيبت تذخأ نيح ابملو ًاوزه اهنيد نم ةسينكلا تلعج مث

 ىلإ ىدؤت اغيب « امارو نم یھ یرثت « ةقساف ةراجت اهلعجتو « سانلل نارفغلا

 ! سوفنلا ىف ةديقعلا سالفإ

 امشب اناطلس سانلا ىلع تضرف لب « كلذ لكب ةسينكلا فتكت م مث

 « نيدلا لاحرل لذملا ع وضحا مهلع ضرفي « مہمانمو مېظقي ف مدراطب

 ىف ةرخسلا هبشت ىقلا ةيناجملا ةمدللاو « روشملاو تاوان مهلع ضرعیو

 ريطاسأ هلك كلذ قوف مهلع ضرفيو « ةعساشلا ةسينكلا تايعاطقإ

 ! ءامسلا ةلك ما ةسنكلا

 روصتلا ففارعالاو داسنلا اذه لك دعب س ىربكلا ةماطلا تناك د قل

 « ةليعم « ةيماع » تايرظن 'تضرف ةسنكلا نأ س ىلمعلا كواسلاو ىديقملا

 ةسدقم اهنإ امنع تلاق ملا ..ناسن إلا رمعو نوكلا ةعيبطو ضرألا لكش نع

 . نامرحلل قحتسم رفاك وهف الع جرخ نم « ءامسلاةلك اهنآل

YA 



 ءاماعلا نلعأو < تايرظنلا هذه داسف ىيرجتلاو ىرظنلا علا تبثأ املف

 لها عايض نمو « علا رول نم تعزف ىتلا < ةينكلا ةمايق تماق « اهداف

 تماق . .هرارمتساو هئاقب ىلع ةصبرح ىهف « هقيرط نع سانلا دبعتست ىذا

 ةيوركب اوات اثم س مبلل « مهلتفتو مهبذعتو ءاملعلا قرح ةسينكلا ةمايق
 . . نوكللا كىم تسل اہنأب وأ « ضرألا

 بیذعتلا نم ونورب ونادروچو سوکینرپوکو ویایلاج لشم ءاماع قلو

 مرعاشمو سانلا سوفن ىف طق ام نيدلا لاجر ىديأ ىلع مشبلا ىشحواا
 لقعتي ال اعشب اضغب مہسوفن فاہنم الدب ًاثن أو ء نیدلا لاجرو نیدلل ةدوم لک
 تامازتلاو مق نم هب قلعت ام لکو نیدلا هلهاک نع قل وهو ثبلتڀ الو

 . علاعتو دئاقعو

 ثحبلاب حمست ةيسفن ةلاح ىف — هذه مترف ف سالا نکی مف

 اوناك امنإو . . حلا عابتاو لطابلا ءاقلإو « لطابلا نم قملا زرفل « ىأتلاو

 ! ءاودلا ةسل تناك و لو ةسمل لكن م ابراه حيصي ىذلا ع وسلم اك

 ةبرغلا ةراضحلا تماق هلك فرحنملا دسافلا خراتلا كلذ نم ببسو

 نم هب لصتي ام لك نم خلسنم « هنم رفا « نيدلا داعم ساسأ ىلع ةثيدملا

 مم ىودملا ترشتناو .. ركف وأ روعش وأ كواس وأ روصت وأ ةديقع

 رصعلا اذه ىف نيدلا نم روفنلا حبصأف « اهامدق تثطو انيح ةبلافلا ةراضحلا

 باصُأ اضم نوکپ نأ ىلع دیزپ ال وهو ! هيرشي « ةرهاظ » هن اک ثیدحلا

 ! لايجأ ةدع وأ ةبرشبلا نم اليج

 ! هللا ىلإ ةدوعلا اهتيرط ىف مولا ةيرشبلاو

 ةيلهالل ما باعش ىف ةبلاتلا ةلوج لا هذه دعب « امر طف ىلإ دومت نأ اتيرط ىف

۹ 



 ىسفنلا ءاقشلا نم تدجو لب . . ةحارلاو نمألا امف دجن مل ىتلا . . ةفرحنما

مجالاو یداصتفالاو یسایسلاو یحورلاو ىرکنلاو
 اه را ف هلثم د \» یعا

 .. ليوطلا
# #  X% 

 اهب قتلي هنكلو . . الباك ءاقتلا ةرطفلاب قتتلب هلا هضرف ىذلا نيدلاو

 وه مث . . الع نوک نأ غبن یتلا ةحيحصلا اہتروص یف امتاوتسا ىلع

 . اهر وطتو اهو ءانثأ ىف هل ضرعشت ىذا افرا نم اهم رقي

 . امترطف ةعيبطو امنا وكمو ةي رشبلا سفنلا طوطح انب ةقباسلا لوصنلا فو

 ةرطفلا هذه س “مالسإلا هللا هضرف یذلا نیدلا ینتلب فیک ن یبا انهن

 : ايءوقبو

 راتوألا تاذ ىلع « ىرشبلا سلا ىلع تآرقلا عقوي ءدب ىذ “ىدا

 . .ةديقعلا ىلإ اب رطف سحملا اذه اہ هجت یتلا

 «نوكلا ةعورب ساسحإلاو « ةقلطملا قلاللا ةوقب ساسحإلا ناك اذا

 ةي رطنلا راتو ألا ىه « ءايشألا ثودحب ساسحإلاو « ةابلاو توملاب ساسحإلاو

 تاساسحإلا هذه ظقوي نآرفلاف « ةديقعلا ىلإ ناسنإلا هجوت ىتلا - ةرهاظلا

 .رومألا هدب سلا نادلبب نيدللا ةداعلاو فلإلا 4 دابن ال کل اینو

 ةرهاظلا هذه نع « ةيمالسإلا ةيبرتلا جنم » باتك ىف تثدحت دقو

 قصل وهف « هتداعإ انه كالمأ ال ليصفتب « « حورلا ةيبرت » لصف ىف نآرقلا ىف

 هذه تبث نأ انه ىنكيو . ةيلاسنإلا سفنلا ةساردب هن ةيبرتلا ع وضو

 : نآرقلا ىف ةددعتملا ثاعيق وتلا هذه ةليلق جذاب ئان مث ء ةقيقلا

 )١( نارمص ل آ ةروس . « مالسإالا هللا دبع نيدلا نإ » : ىلامت لاق ] ٠١ [ ٠
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 . . اهل ةتيرط الو اهمنك فرعن ال ىتلا ةلوهلا ةقاطلا كلت . . سورا »

 . هللاب لاصتالل انتلیسو یم

 ةضبق اهعدوأ ىلا هللا حور نم اهنإ . امترطفب هللا ىلإ ةيدتهم ىو »
 مّ نمو . ٩ نيدجاس هل اوعقف یجور نم هيف تخفنو هتیوس اذ اف » : نبطلا

 یدتہی اکہ یلإ یدتہت . امتتیرط یلع هب لصنتو « اہقلاخ ىلإ یدتہت اہتاذہ یھ
 ءادتهالا یف دهج الو بعت الو دک نود « هترطنب « هللا قلخ نم ءیش لک

 : .لضي ناسن لاف كلذ عمو .. « یده مث هقلخ “یش لک طع یذلا ایر »

 < هللا ىلإ یدتہپ الف لضی . . ضرما اہبصیو هترطف فرحنت نبح لضي

 . هام ىلإ اجلب الو « هنم دمتسی الو « هیلإ هح ورب لصی الو

 « فشت نأ عیطتسا الف هحور شبغنت نبح « لضی نیح ىح هنأ ىلع »

 ن٠ ةيقب لظت ذئنيح ىح <« رونلا اهنع بجحيف تاوہشلا ماكر اہیشغی نیح

 <« ءوضلا ىلإ ةليلكلا نبعلا هجشت اك« ايقلاخ ىلإ هجتت س امل الض مغرب س 3 رطفلا

 نم هریغ هب نوکر شیو هللا سانلا دبعیف . هنع یس ال اہنکاو « هلک هارت ال

 ن٠ : مهنلأس نالو » . « ىنلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مدمن ام » تانئاكللا

 . « هللا نود نم نوعدن ام مآ رفأ : لق . هللا ناوقيل ضرألاو تاوامسلا تلخ

 ذوذشلا ادع اف س مهنكلو . هللا امنأ نوعزي س ام ةوق نودبعي وأ

 ىوق نوكلا اذم قلاخ دوجو نورکنی ال س باسح هل بسحب ال یذلا

 . دی رسم

 دعاست نأ اهنسهم . اهتيجو اهميجوتو ةرطفلا ةدناسم ىه ةديقلا ةمهمو »

 امتبجح ولو اپنایک یف نماک وہ ینا ءادتهالا . . هللا ىلإ ءادتهالا یف ةرطفلا

 . ضاأسماللا هلع
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 1 . هللا ىرت یکل . . اهراسإ نم حورلا قلطت نأ اپّسهم »
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 « هللا نيبو اهب ةباد ةلص دقعي نأ ىه حورلا ةيبرت ىف مالسإلا ةقيرط »

 . روعش لکو ةركف لکو لمع لکو ةظلل لک یف

 ف و وم ]©

 . یتش لئاسو كلذ مدختسيو »

 « نوكلا ةحفص ىف ةعدبمل ا هللا ديب بلقلا ةيساسح ريثي ةيحال نم وهف »

 .دودح اه تسيل ىلا ةقلطملا هتردقو « هلا دوجوپ اعاد سحنا

 ناسل إلا عم وهف . هيلع ةمبادلا هللا ةباقرب بلقلا ةيساسح ريثب ةيحا نمو »

 ىخأ وه امو « هرارسأ لكب ماع « ہداؤف ىلع ماطم وهو « ناک ايا

 . رارسألا نم

 هتبقارمو « هلل ةمأدلا ةيشملاو ىوقتلا نادجو بلقلا ىف ريثب ةيحال نمو »

 . روعش لکو ةرکف لکو لمع لک یف

 . هاضر ىلإ مئادلا ملطتلاو « هل بملأ هيف ريثي ةيحال نمو »

 لبقتو « ءارضلاو ءارسسلا ىف هللا ىلإ ةنينأمطلا هيف ثعبي ةيحال نمو »

 بلقلا لصو وه : دحاو ةياهللا ف فدملاو . ءاضرلاو ميلسنلاب هردق

 . « هلا یرشبلا

% % 

 : امال تش یةفلطمل ا هلا ةردقبساسحإل ا رتو لع تاعيق ونلا ضعب هذهو

 عيسلا كسل لمجو < ايش نومامتال کناهمأ نوطب نم کجرخأ هاو »

 . 4۸ د ٤۳١ ص (ةيمالسٍالا ةيبرتلا جم » باتك نم )١(
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 ءامسلا وج ىف تارخسم ريطلاىلإ اورب ملأ . نوركشت كلمل ةدئفألاو راصبألاو

 ت ویبنم کل لمج هللاو . نونمؤي موقل تایآل كلذ ىف نإ . هللا الإ نهکسییام

 «تماق] موی کنعظ مویامنوفختست ویب مامئإلا دواج نم كل لعجو «انكس

 ك لعج هللاو . نبح ىلإ ًاعاتمو الأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو

 يق لیبارس کل لمجو «اتانک ا لاب لا نم کل لعجو ء الالظ قلخ امم

 @, «نوملست كلل کیلع هتممن م كلذک < کسب کیت لیہ ارسو رحلا

 تاوامسلا فام هل « مونالو ةنس هذخأتال « مويقلا ىلا وهالإ هلال هلا »

 ميديا نيام م هنذإب الإ هدنع عفشي ىنلا اذ نم . ضرألا قامو

 تاوامسلا هيسرك مسو « ءاش ای الإ هماع نم ءیشب نوطيحب الو « مهفلخ امو

 . « يظملا ىلملا وهو اميظفح هدوثي الو ضرألاو

 طقستامو « رحبلاو ربلا ىفام لميو « وهالإ ايهلعيال بيلا حافم هدنعو »

 « سإإيالو « بطرالو « ضرألا تاملظ ىف ةبح الو « العب الإ ةقرو نم

 کعب م  راہاب متحرجام ممي وليل ک وتب ىذلا وهو . نيبم باتك ىفالإ

 . « نواعت ےنک اھ کشبنپ مث کجہم یلإ مث . یس لج لإ
 ٠ نوكلا ةعورب ساسحإلا رو لع ثاعيق وتلا ضعب هذهو

 ىلا تافلاو « راہنلاو ليللا فالتخاو ضرأآلاو تاوامسلا قلخ ىف نإ »

 ضرألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزتأامو « سانلا عني ام رحبلا ف یرجت

 رخسملا باحسلاو « حايرلا فيرصتو « ةباد لك نم اهيف ثبو « اهّلوم دعب
 . “”« نواقمپ موقل تایل ضرألاو ءامسلا نب

 )١( لحنلا ةروس ) ۷۸ ^ ۸١(.
 . ]۲٠٠١[ ةرقبلا ةروس (۲)

 . [ 1١ س ٠۹ ] مامنألا ةروس (۴)
 . ]٠١4[ ةرقبلا ةروس (4)
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 . نومیست هيف رجش هنمو بارش هنم کل ءام ءامسلا نم لزا یذلا وه »

 . تارعلا لك نمو بانعألاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا هپ ل تیب

 رمقلاو سمشلاو « راهنلاو ليلا كل رخسو . نوركفتي موقل هبال كلذ یف نإ

 ضرألا یف کل ًارذ امو . نواتعي موقل تايآل كلذ ىف نإ . هرعأب موجنلاو

 رحبلا رخس ىذلا وهو . نورکذپ موقل بال كلذ یف نإ« هناولآ الت

 رخاو« كالفلا ىرتو « امن وسبلت ةيلح هنم اوجرختستو ًارط اج هنم اوا اتل

 ديت نأ یساور ضرألا ف ققلأو . نورك کلو لطف نم اوغتبنلو « هيف

 نها . نودتېپ م مجنلابو « تامالعو . نودتم لمل البسو اراہنآو کب

 ۵° نورت الفأ ؟ قلع ال نک قل

 . توملاو ةايلاب ساسحإلا رتو ىلع تاعيقو لا ضعب تالتو

 امت وم دعب ضرألا يحبو ء ىلا نم تيم ا جرخبو تيما نم “يللا حرب »

 رش مآ اذل مث بارت نم کقلخ نأ هناا نمو . نوجرغ تالذكو

 ٩ « نورشقنت

 « بارت نم ک انقلخ ااف ٹعہلا نم بیر یف منك نإ سانلا اأ اب د

 “ئو ك نيبنل ةقلخم ريغو ةقاخم ةفضم نم مث « ةقلع نم مث« ةفطن نم مث

 « کا اوغلبنل مث « الط كج مت « ىبسم لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا ىف

asتيش لع دب ن 0: دایک سلا لر لا درب نم نمو « فوتي ن٣  » 

 لک نم تقيأأو « تيرو تزتحا هالا اهبع انا اذإف ةدباه ضرألا ىرتو

 ٠ جس جدر

 0 و٣ ص رأیأب سنن یردتامو دغ بک اذام سفن یردتامو»

 . ۲١[ س ]٠۹ مورا ةروس (۲) [۱۷ س ]٠١ لحللا ةروس )١(
 . ]۴٤[ نال ةروس (4) . ]١[ جلا ةروس (۴)

٤ 



 ىق ىتلا كسميف « امانم ىف تمت  ىتلاو اهن وم نبحسفنألا یفوتہ هاد

 . « ىسم لجأ ىلإ ىرخألا لسرو توما امماع

 . "الع نسحأ كأ كو ابيل ةايلاو توملا تلخ »

 ۲ ةديشم جورب ف ملکہ ولو توما کر اونوكتت يأ »
 لتقلا مهلع بتك نىذلا زربل توی یف متتک ول : لق»

 . ̂ مهجاضم ا

 : ءايشألا ثودجب ساسحإلا رتو لع تاعيقوت كلتو

 « ءاشت نمم كاللا عزفتو ء ءاشت نم كاملا بؤت « كلم ا كلام مهلا لق »

 . “< ريدق "ىش لك ىلع كنإ ريللا كديب « ءاشت نم لذنو « ءاشت نم زعتو

 »ن وكيف : نک هل لوقب امف امم یضق اذإ « هناحبس »

 لکو تیلف هللا ىلعو انالوم وه ءانل هلا بتک ام الإ انبیصب نل : لق »
 7 نونمۇما

 « نومجرت هیلإو طب و ضبقب هللاو »

 ؟ ضرألا ءافلخ كلعجمو ءوسلا فشكيو اعد اذإرطضملا بيجي نم مأ »

 نمو رحبلاو ربلا تاملظ ىف كيدهم نم مأ . نورك ذ تام الیلق ؟ هللا مم هلأ

 نم مآ . نوکر شپ اع ہللا یلامت ؟ هلا عم هللا ؟ هنر ید نیب یرشب حایرلا لسرپ

 اوناه لف هللا عم هلإأ ؟ ضرألاو ءاملا نب کقزر نو ؟ هدیعب ا ادن

 , ¢ نیقداص مک ا مک نإ کنار

(A) 

 )١( مزا ةروس () رمزلا ةروس ]۲+٤[ . ) )۲كللا ةروس ]۲[ .
 . ]٠٤[ نارمع لآ ةروس (4) .[۸۷] ءاسللا ةروس (۳)

 [۲۰] میرم ةروس ]۲١[ . )٩( نارمل آ ةروس (ه)
 ]١ ۲٤[ هرقبلا ةروس (۸) ]١١[ ةبوتلا ةروس (۷)

 )٩( لملا ةروس ]٠۲  1٤4[



 . . جركل هللا باتك اہم ضيفي تلا تاہجوتلا نم . . اذكهو

 « قحا هللا ىلإ یرشبلا بلقلا هبجوت ىلإ یہی اہک ت اعیق وتلا هذه نمو
 . . ديرملا 'ىشنملا دملا قلاطلا
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 ةعيبطلاب قتايف « ىرخأ ةوطخ ةيرشبلا ةرطنلا عم مالسإلا وطخب مث
 . ناسن إلا ىف دحوملا نايكلاو ةجودزمل ا

 جهنم هل ممريف « ةجودزم ةعيبط ىلع لمتشما دحوم ا نايكلا اذ قتلي
 . ءاجنالا دحوم ةعيبطلا جودزم

 ىف اممنكکلو . حور طاشنو مسجلا طاشو . حورو مسج كانېف

 . نايقتلي ةياهللا

 دحاو قيرط اممنكلو . ةرخالل لمعو ايندال لمعو . ةرخآو ايند كانهو
 هللا ىلإ ابجوم اهالكم ادام « لسسلا نع ةدابملاالو ةدابعلا نع لمعلا هيف قرةفيال

 طاشنو مسجلا طاش نب لصفتف « اہک یرخألا مظنلا لضت ثيحو

 نب لصفتو . . رخآلا نع افلتخ اجهنمو اروتسد امهنم لكل لعجتو « حوراا
 مالسإلا نف . . ىرخألا هاجنال افلام امهم لك هاجتا لعجتف « ة رخآلاو اينالا
 «طبارتملا نايكلا ءازجأ نيب لصفي الف « اهتعيبط ىلع ةرطفلا عم قتلي
 . جاودزا نم هیفام = هتاذ تقولا ف س یعارو

 یضريل « ملا . . ىسنجلا هطاشنب موقيو . . برشيو لك أي ناس إلف
 هدسجب هتارورض ىقي الأ هبجوي مالسإلا نكلو . . نایک نم دسج لا بناج
 [ىدسجلا بناجلا امف زرپ نإو] حورلاو مس انم طب ارتملا جازلاب انو ء هدحو
 ةدہتسملا ےقلابو ء ہللا ےساہ امھطپ رب ذإ ۽ ةدابع سلاو ةدابع لك الا لعجيف

 فز



 .ناويلا ىوتسم نع مفرتلاو ةرابطلاو ةفاظنلا مق . هللا ىلإ هجوتلا نم
 دعم, ناسنإلا امضقي ةظيلغ ةرورضص طاشلا اذه نم ءىش حصي الف

 . فيفشلا فيطللا ىناسنإلا اهانمم اهحنمتو اهفطلت ىتلا حورلا ةقارشإ نم

 . هناك نم حورلا بناج ىضريل . . فرفرو عقتر و دبعتي ناسنإلاو
 . . طبارتلا ممتجلا هنايكب یسورلا هطاشن ىضقي نأ هجو مالسإلا نكلو

 ةالصلاك [ یحورلا بنام لا امف زرب نإو ] هلک نایک لمشت تادابع هل مسریف
 هعقاو نع س هتدابع یف یتح س هحو ر لزعنپ الف . . جاو ةاك زااو مايصلاو

 ! ةايلأ نع ةلزعو ةينابهر ةدابعلا لعجي الو « ىدسجلا

 امنا هبجوي مالسإلا نكلو . . ةرخالل شيميو « هنايح ناس إلا شعبو
 امف لزعني ايندلاب ةصاخ لاعأ كانه تسيل . . ةدحاو ةقيرطو دحاو قيرط

 زوربلاو لاتقلاو سنجلاو بارشلاو ماعطلا ىتح < ةرخآلا نع ناسإلا

 نع ناسنإلا امف لزعني ةرخآلاب ةصاخ لامعأ كانه تسيلو . خلا . . كلملاو

 ايندلل وه س لع لك و - دحاولا لمملا امنإو . دجهنلاو ةدابعلا ىتح « ايندلا

 ذخأبف « هللا مايو ةراهطو لادنعاو ةفاظنب لک ای :دحأو نآ ىف ةرخآلاو

 ةر لل ابك « یلاعلا » هذہم هجوتم هتاذ تقولا ف وهو « ایندلا نم هبیصن

 < ةرابطو ةفاظنب ىساجلا هطاشا سراعو . ةظحللا تاذ ىفو لمعلا تاذ ىف

 ةرخآلا ىلإ هجوتم هاذ تقولا ىف وهو ةبويندلا هتعتم ذخأيف « ہللا سابو

 . . لاتقلا وأ زوربلا وأ كلا ىلإ ىمسيو . ةرابط نم طاشنلا اذه ىف مزتلا اع,

 یویندلا هطاشن سرامف . . هلل لیبس یو ہللا مسابو ةراپطو لادتعاو ةفاظنب

 . . هناك ءلم اہ رعاش امه لماع ةرخآلا ىلإ هج وتم هتاذ تقولا یف وهو « هلک

 . ءاجتالا دحوم ا ةعيبطلا جودزملا هنايك ىف ةرخآلاو ايندلا قتتاتف
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 ستت الو <« ةرخألا رادلا هلا كاا ایف غتاو » : هباتک یف هللا لوق

 . "« ایندلا نم كبيصن

 نم تابيطلاو هدابمل حرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق » : لوقيو
 . «ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايلا ف اونم نيذلل ىه : لق ؟ قزرلا

 . دحاولا لمعلا ةدحاولا ةيالا ىف ةرخألاو ايندلا عمجيف

 كدحأ ديبو ةعاسلا تماق نإ » : لسو هيلع هللا یلص لوسرلا لوقيو

 . ”« رجأ كلذب هلف « اهسرغيلف امسرغي ىتح موقت الأ عاطتساف ةليسف

 رخ ىلإ لمعلا .. ةرخألا ىلإ قيرطلا هتاذ وه ايندلا ف لمعلا قيرط لعجيف

 ! وه ةمايقلاو ىتح . . ايندلا ةايللا نم ةظل

# # %* 

 ةباقتملا طوطحلاب ىقتليف « ىرخأ ةوطخ ةرطنلا عم مالسإلا وطخي مث

 . ةيرشيلا سفنلا ىف

 كلذك « ةيمالسإلا ةيبرتلا جرم » باتك ىف ليصفتلاب تثدحب دقو

 كلمأ الا ةيرشبلا سضنلا ىف ةلباقتلا طوطخلل مالسإلا ةلاعم ةقيرط نع
 ةراشإ عم ةقيقللا هذه انه لجسن نأ ىفكيف . . باتكلا اذه ىف هتداعإ

 . ةلباقتملا طوطللا كلت ةج اعم ىف مالسإلا ةقيرط ىلإ ةعيرس

 راتوأ نم ارتو كرتي ال هنأ - ةرطفلل هترياسم ىف - مالسإلا ةيزمو » ١

 . [*۲] فارءألا ةروس (۲) . [۷۷] سصقلا ةروس )١(

 , هلع هللا ىطر سل نع بختثلا ىف زبزعلا دبع نب ىلع رک ذ (۴)
 )٤( لصف < لوسرلا نم تاسبق » باتك يف بيجملا ثيدنملا اده نع مالكللا رظلا :

 » اپسرغىلف ! € ,
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 هردق هسخبیوا « هتقاط نم رثک ا رتو ىلع عقویال وه مث . هيلع عقوت ال سفنلا

 قوفو« هلک اسن إل انایکاا لمشر كلذبو ١ تانننم قحتسپ ام هيلع مقوي الف

 انه نم ليم الف امج اهداتوأ ىلإ اهدشب سفنلا لخاد ىف نزاوتلا ثدح كلذ

 لظتاو بناج نم قطنت الف ًعيمج اهراتوأ ىلع عيقوتلاو « كانه نم ليعأالو

 . ع! ءا رخآلا بنام لا یف

 ةباقتملا طوطملا ربك أ - ءاجرلاو فوللا ىطخ ىلع مالسإلا عقوي

 < فرحنم ءاجر لکو ءیطاخ فوخ لک الا امنع ئیف = ةیرشہلا سفنلا یف
 فوملا : نانإلا نايكا نيلاصلا ءاجرلاو فوللا تان امهبلع عقوي مث

 یف ءیش لک ہدحو كل ىذلا هللا ف ءاجرااو . . هللا هب فو امو هللا نم

 . دوجولا اذه

 ! ةيرشبلا سفنال ملاصلا نايكلا ىنب دق نوكي تاعيقوتلا هذه ءانثأ فو

 ةيداملاوأ ةيرشبلا - ضرألا ىوق نم “ىطاللا فوحلا امنع ىنني ذإ وهف

 اميقوأ لئازلا اهءاتموأ ةلئازنا ضرألا ىوق ىف "ىطاللا ءاجرلاو ةي ونعملاوأ

 ىوق لكى لع اه بلغتت ةوق « ىبظع ةيتاذ ةوق اهاطعأ دق نوكي . . ةنئازلا

 . .ضرألا تايرغمو ضرألا

 ءاجرلار# هبانعو هللا بضغ نمو هللا نم بئاصلا فوملا الع عقوي ذإو

 اهنع عو ققثولا ةورعلاب اطبر دق نوكي « هب اوو هناضرمو هللا ىف بئاصلا

 .. فارحالاو ليما

 اطاشن اه ططخو ابفادهأو اہميق اه ممر دق نوک هناذ تقولا ینو

۳۹ 



 نم هابأی امو هنع یضرب امو « ههرکی امو هللا هبحب ام امه لْصفي وهو « یوسلا

 . . راكفألاو رعاشملاو لافألاو لاوقألا

 ہرک لکو لطاب بح لک امہنع ینئیف « ہرکلاو بلا یطخ ىلع عقویو
 , ناسن إلا نايكل نيطلاصلا هركلاو بحلا تان امملع عقویو « فرحنم

 لطاب بح وف فارحلالا وأ ةشحافلا وأ نايغطلا وأ رشال بح لكف

 أ الو ءايح اللو سائللو ريخلل هرك لكو . . سفنلا هنم رهطقت نأ ىغبنب
 بملاو . ةيوس سفن هيلع لمتشت نأ ینبنپ ال لطاب هرک وف مآ نم هب هللا

 مقللو ةيناسن اللو ءايح اللو ةايحللو نوكسللو هلل ًابح نوكي نأ ىغبني حيحصلا
 نايغطلاو رشلل نوكب نأ ىنبنب حيحصلا هركلاو . هللا اهر ىتلا ةلضافلا

 . فارحالاو

 نم س ىنب دق كلذك نوكي ةحيحصلا امهماغنأ امهلع مقوي ذإ وهو

 ! ةيرشبلا سفئلل حاصلا نايكسلا  رخلآ بناج

 حيحصلا اها ىلإ س ةيرطفلا  هركلاو بحلا ةقاط هجون نيغ

 ماقتسا دق ىروشلاو ىلسلا امكولس نوكيو « تلدتعا دق سفنلا نوكت
 . ميركلا ناسن الل ىغبني اك ةريخ سفنلا تحبصأو ء جهلا ىلع

 . قلا هءاذغ امهنم الك ىطعيف ةبونعملا ةقاطلاو ةيسملا ةقاطلا لغتسيو

 ليو لا .. ساجو بارشو مامط نم ىميبطلا املاح ةيسلا ةقاطلا ىطعي
 نیب ام یعارپ مث. ریکفتو لعو نونو ةديقع نم املج ةيونملا ةفاطلا
 « ىوئعملا طاشنلاو ىسللا طاشالا نيب ام طبريف « ىرطف لاصتا نم نبتقاطلا

 . هاجمالا ی امہنیپ دحوپو

 نركلا ىطعيف . . بيفلاب ناإلاو ساوا هکر ام, ناعإلا لغتسيو
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 ناسن إلا هب نمۇي یذلا س هلا یف ةديقملا ىنيو « لماكلا هباسح یداملا

 . نان الا طاشن لكى لع رطيست امامجم ةلماك ةيمنت - بيغلاب

 لاع ىف ىرشبلا طاشنلا قلطيف . , لايللا ةقاطو مقاولا ةفاط لغنسيو
 ةيداصتقالاو ةيعامجالاو ةيداملا مظنلا مةيو ء رمعيو بيو شنی و لمعیعقاولا

 « هللا ىف قلطلا لاكلا ليخنب لايللا قلطيو .. ةيحورلاو ةيركفلاو ةيسايسلاو
 كلذ طبريو . . باقملاو باوثلاو « رخآلا مويلا دهاشمو « لاما ىلمتيو

 هلطاشن یف ناسن الا یتلطنیف . ناس الا نایک یف طبترم وه اک اکی اعبر ھلک
 هيلع نركب نأ « ىنبنب ام » رخآلا بنالإ نم هح ىو « رمل ىضرألا
 هللا نع ةقلأ ةفالللا ىه هذه نوكلو « هطاشن كلذ, لماكتيف « طاشنلا اذه

 ...ضرألا ىف

 بناج نم — ناسن الا ىلع ضرفيف . . ررحتلاو مازتلالا لغتسيو

 اهاوتسم یفةایللا ےةتسنل هضرف نم دبالامو « هتایح حالص هیف ام - مازتلالا

 ديزي امف ارح لمعي نأ س عوطتلا وأ - ررحتلا بنام كرتبو « ىندألا
 نمو» ] بواطملا ىلعألا اهاوتسم ىلإ ةايلا عفريامو « ضورنملا ىلدألادللا ىلع

 . [« 4 ريخ وهف ًاریخ عوطت

 ىذلا « هللا ءازإ ةحيحص ةيبلس “ىشنيف . . ةيباجبالاو ةيبلسلا لغتسيو

 یوق لك ءازإ ةي ةيياجيإو « دوجولا اذه ىف سمأ لكس هدحوس كلم
 «[ « ەم امیج ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام کل رسو » |نوكتلا

 ةيبلسلا نم ةدمتسم « هاوقو نوكلا ءازإ ةلماكلا ةيباجبإلا هذه لسمو

 . هللا ءازإ ةلماكسلا

 )١( ةيئاج لا ةروس (۲) . [۱۸4] ةرقبلا ةروس ]۱١[ .
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 مم ارشابم الماعا لماعتيف « ةيعامجا ةعزنلاو ةيدرفلا ةعزنلا لغتسيو

 ء اک ًايدرف ًايتاذ ًاطابر هللا نیبو هنيپ طبریو « هبطاخب : یاسنإلا « درفلا »

 « كلت ةلماكساا هتيدرف ىف اعرب هّللاو نوكلا یف هدحو وه اما ہرعشو

 ةايحو حلاص كح ةماقإ نع لوشسم ىئاسنإ « عمتحم » هنأ ىلع هعم لماعتپ مث

 .فارعالاونايغطلاو رشلا ةمواقمو لئاضنلاو تلا ريدقت نع لوئسمو« ةديشر

 . هللا عم طابرلا انه ىن اعم هيتعزل عج كلذبو
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 ناس الا ملاعيف « ىرخأ ةوطخ ةيناسا إلا ةرطفلا عم مالسإالا وطخم مث

 . . ليصأ امہنم لکو مئا الم لک طب اوضو مفاود وہ ثیح نم

 . ايم ةبواطم ابامجيو ام وقیو اممملب لب اهلك ةيرطفلا هعف اود فرتعب وهف

 [(ا و رشاوا واکف» |ًارمأ كلذب هرمأبو « برشپ ولک این ناسن رال دیری هنإ

 جيبو [ "نم سيلف تنس نع بغر نف ] سنجل ا ةرورض ىضقي نأ هرمأيو

 « اهب فرتعمو ةغيظنو ةحابم هعفاود لك . . زربي نأو لتاقي نأو كلمتي نأ هل

 ةفالللا ىلإ ىرشبلانئاكلا ليبس وه اذهف .. اهني وقتو اهنيمنت ىلإ وعد٠ وه لب

 بک انم یف یٹمو < رمعیو یب نأ میطتس نلو .  ضرألا یف هللا نع

 اه عفتنيو نوكلا نيناوق ىلع فرعتيو ةروخذملا امناقاط لغتسي و « ضرألا

 . ةايلأ ىلع لابقإلا لك البقم عفاودلا ىوق نايكسلا ىوق نوكب نأ الإ

 اهب ربو« ةلماكسلا امناقاط لغتسب و « ًاميج طب اوضلا ىب هتاذ تقولا فو

 ناسل اال ىئہنپ اع, ًاتیظن ةیرطنلا مفاودلا قالطنا لج کل . هللا ف ةديقعلاب

 ضرألا ىف هللا نع ةفالللاب مايفلا عيطتسي نل هنأ كلذ . هللا همرك ىنا

 هلع هللا یضر سنا نع (۲) ]٠٠[ ةرقبلا ةروس )١(
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 حبصت ذدنع امنإ . ليلد الو طباض الب س ةيوقلا س هضاود تقلطنا اذإ
 عمتجمللو « هكلامتت ىذلأ درفلل ةرمدم . ةيناب ةئشنم ةوق يمام لدب ةرمدم ةوق

 . هيف قلطنت ىذلا

 لع اهادحإ ىبني الو « كالت الو هذه ىلع روج ال مالسالا نکلو

 . ىرخألا باسح

 ىنيالو .. دايقلا ةريسع طبضلا ةبعص المج ىقلا ةروصلاب عفاودلا ىمنيال
 . قالطنالا نع ىناسن إلا طاشذلا لغت ةتباك ةوق الج ىتلا ةروصلاب طب اوضلا

 كلذك نمضيو « اهتم امهم لك مايق نمضيف « اعم امميمني وه امإو
 . لادتعالاو نزاوتلا امني

 ءازإ فعضلا نم ةيرشبلا ةرطنلا ىف ام مالسإلا ىعارب هل كلذ عمو

  اهتيوقت ىلع لسملا مغرو « ةيرطنلا طباوضلا دوجو مغر س تاوبشلا
 ناس إلا قلخو « نع فخ نأ هللا دیریو » ] هفعضب ناسا الل فرتعیف

 رصي ال مادام هتالز هل رفغيف « فعضلا اذه ساسأ ىلع هلماعیو [ « “” افيعض

 ميشا اوفظ وأ ةشحاف اواعف اذإ نينلاو ؛ نينسصلا بحب هللاو » ] : الع
 اورصي لو س ؟ هللا الإ بونذلا رفغپ نمو = مونا اورفغتساف هللا اورک ذ

 نم ىرجت تانجو ممر ن٠ ةرفغم مؤازج كتلوأ . نومي مو اوامف ام ىلع
 . [ « نيلماملا رجأ منو ایف نیدلاخ راہنلا اہ
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 « طب ارتملا لءاشلا امنايكى ف ةيرشبلا ةرطفلا مء مالسإلا ىشمتي .. اريخأو

 . عقاولاو ةديقعل الماش س لوسرلا ةنسو نارفلاىف لصفملا  هروتسد لمي ذإ

 )١( نارمع لآ ةر وس (۲) . [۲۸] ءاسذلا ةروس ] ۱۳٤س ۱۴١[.
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 ةيعانجالا امحاون لك ىف ةيعامل ا ةايللاو امن اليصفت عيمجب ةيدرفلا ةايحلل

 « دحاأو عبنم نم عبنت اهلك . . ةيحورلاو ةبركفلاو ةينسايسلاو ةيداصتقالاو
 ةيدبعتلا ةايلابو « روتسد ةيعقأولا ةايلاب صتخ الف . . ةدحاو ةجو هجنتو

 , . نوناق ةماعلا لاوحألابو نوناق « ةيصخشلا لاوحألاب » صتخم الو . . روتسد

 « اعيج تاعيرشتلا هنع ردصتو « اعيمج ءالؤه لمشب دحأو روتسد وه او

 نی . . هتیعاججو هتیدرف نیب . . هلایخو هعقاو نیب اقزم نان الا قرفتی الف

 ءالوه ف ادحاو اصخش نوكي امن إو . . هنرخآو هایند نیب . . هکراسو هقالخا

 هكواس كلسي و « طب ارتملا عمتجلا هنايكب اهلك ىوقلا عم لماعت « امیج

 . ناكلا كلذب هلک

 . .ةرطفلا نم نيدلا نوكي كلذبو

 > مالسالا وه ةرطفلا ندو
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 ايالا تلا
 ا ًاشنت نیک . .ایلملا ےل

 ؟ ناسن الا نایک ف امناکم ام ؟ ةيرشبلا ةرطنلاب امماص ام

 ؟ هسضن جراخ نم هيلع ةضورفم أ ىرشبلا نايكلا ىف ةليصأ ىه له

 ومن الو سوفنلا ضب ىف ومن اذالو ؟ ومنت فیکف ةليصأ تناك نإو

 ؟ رخآلا امضعب ىف ومن ام رثك أ امضعب ىف ومنت وأ ؟ رخآلا امضعب یف

 ؟ ناسن إلا ةايح ىف اهرود امو

 . .ةايلا شماه ىلع ءىش اإ مأ « هنايح ىف ليصأ رود تاذ یھ له
 1! ؟ لاعتسالل ال « ةنيزال »
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 « ىندألا هاوتسم ىف هم ريو « ناسنإلا رقي هنأب دیورف داقنلا هجاو نیح

 دوجو طق فني م هنإو | كلذ عنصي م هنإ لاق . . هتايح نم ايلملا قلا نيو
 ! ناسن الا ةايح ىف ايلعلا ملا

 . .اهدوجو فني ( هن اقحو

 ! ىننلا نم ًأوسأ افارتعأ اهم فرتعا هنكلو

 صن انب سم دقو | ذوذش انآ ىلع - ةيحا نم - اهب فرتعا دقف

 « رطا » ومنلا عم ضراعتت اهنأ ىلعو ! ةوسق اهنأ ىلعو [ نأشلا اذه یف همالک

 . [ ! ةيويللا ةقاطلا روح س هرظن ىف — ىه ىتلا ] ! ةيسنم لا ةقاطلا
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 اهنيوكل ةديحولا ةليسولا نأ ىلع - ىرخأ ةيحان نم س اهب فنرتعاو

 ةرمدم ةراض ةيلع تبكلا نإ لوقي اباكةيماعلا هنايح قفنأ م . تبکلا یھ

 ! ناسإلا ناكل

 < جراملا نم ناس إلا نايك ىلع ةضورفم ارومأ اهاري نيالا الك ىو

 ! نايكلاا كلذ ىف ةليصأ تسيلو
# *%# # 

 قالخالاو ريبضلاو نيدلا | ايلعلا مقلا وم ةيفیكح رشب وهو س قتلطا مث

 ىذلا ىسجلا قشعلاىلع ةينبملا ةميركلا هتروطسأ قلطأ - [ لا . . ديلاقتلاو

 : ملا وح دالوألا هح

 ةيرشبلا تبكترا تاملظلا ىف لغوملا قتيحسلا ىضاملا ف موب تاذ

 : ةعورم ةيرج

 الئاح مابا اودجو مهنكلو . مهأ وح ةيساج ةبغرب دالوألا سحأ

 . . قيرطلا مه واخيل مابأ اواتقي نأ اوررقف « ةوهشلا هذه ىلإ لوصولا نود
 . . هواتف لمنلابو

 . . مديأ تمدق ام ىلع مدنلاب اوسحأ ىتح ةعينشلا مملعف اون نإ امو

 .. ضرألا ىف ةدابع لوأ كلذ تأشنو . هودبعف . هارکذ رسدقیل اومسقأف

 هدبعت ناويح وهو « طوطلا ةدابع ىلإ دعب اف تلوح ىتلا ] . . بألا ةدابع

 تابسانم یف الإ هذ نومرحو « امتامد یف یرج هءامد نأ دقتعتو اہک لیبقلا

 م مامد یف هؤامد یرجٹل ميما هنم لک ايو هدب لفت ثیح ةصاخ ةينيد

 ! [ دیدج نم

 . . مهتم دحأ اماني الف مم ىلع منی ايف نولناقتيس مهنأ اودجو مث

 ذثدنم مالا تراصو [ ىسج ] مرح لوأ كاذب أشنو . . امیج مملع اهومرخ
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 .. ىلوألا ةيرشبلا ف اذه

 ! ةحار ىف ةيرشبلا كرتي ل س هلودح ذنم س ثدحملا اذه نكلو

 ااذ ةلكشملا لمل تالواع ىه كلذ دعب تءاج ىلا تانايدلا لكو »

 ترهظ قتلا ةراضملا ىوتسم بسحب فاتخم ىهو [ ةعرجلاب ءانبألا ساسحإ ]

 لعق در یھو « دحاو “یش لإ فدہ امیج اہنکلو  اھةبطت قلا لئاسولاو اہف
 عدي ل یذلاو « ةراضملا هنع تأشن ىذلا | بألا لتق ] عظملا ثدللا سننا

 ©! ع ةحارال ةدحأو ةظحل هلودح دنم ةيناس إال

 ! غ راتلا رادم ىلع ةلوملا هذه ركي س ركذلا  لفطلاف

 . .الئاح هابأ دج مث . یسنج قشہپ هما وک سحب « دلوی رکذ لفط لک

 تبكيف [ | هتيهاركب ىنتكيف | ريغص هلأل هلنقي ال ةرملا هذه ىف هنكلو ]

 ! بيدوأ ةدقع كلذب ًاشنتو . همأ وح ةيسلا هت وهش

 ! ريمضلا ًاشني تبكلا اذه نمو

 ايروعش ال هلع لحل « هروعش ال یف هدلاو ةيصخشب سبلني لفطلا نزف

 نم [ هريغبو ] هب هوبأ هعنصي ام هضنب عنصيف 1 مألا عم [  1 ايعقاو الو ]
 . الع هعنع هوبأ موقي تلا ءايشألا نع اهنو هسفل رجزيف . رجزلاو عنملا

 ًاشنت ةفيرطلا هذيبو . . هعنعو ناسنإلا رجزب ىذلا ىلخادلا ريمضلا اذه ًاشنيف

 ! نيدلا امف ا . . ناس إلا ةايح ىف اا ايلعلا تلا
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 ؟ الع دیورف لیلد ام . . سنجلا ةتواب ةنوالا ةروطسألا كلت

 . 14 س 01em] & 1ھط00 باتک (۱)



 لع e ةيناسن إلا ةايحلل ہریسفت لک مب نأ هسفنل ماع حمس فکو

 ۰ ۹ هرو سا

 هذه یورپ وهو س یردپ نأ نود - هنم تتلفأ دقف الذ د

 ! ةريطخ ةينمض تافارتعا س ةعشبلا ةروطسألا

 ! م لتق ىلع مدنلاب اوسحأ دالوألا نأب فارتعا هنم تلفأ

 ءال نم ءابألا سوفت ف تدح و .٠ ةيئاسإلا تا نه ةميق » كلو

 1 اپ ساسحالا دح ا مملع طغضر لو جرالا 2 دحأ ا حو ¢ مسا

 . لمعي نأ زوج نكي م هنأب ساسحإلا انعم لاعف ألا نم لعف ىلع مدنلاف

 ¢ لاعألا نب زايفلا هاتعم . شین ال امو ىىن ام كاله نا كاردإ هأانعم

 . ءیدر اذهو نسح اذه نا ردقتو

 ا١. . ةيقلخ ةميق نذإ هنإ

 لاتتقالا لدب — مهني امف نواعتلا اوررق ءائبألا نأ ايناث هنم تلفأو

 وهو « اهدحأ یت تح لتتقت ٹیح « اہمأ عم رقبلا ناریٹ عنصت اک مالا ىلع

 . ماع ما اوم رحو س مالا هدحو زوي اهاوقأ

 !ءانب الا سوفنفایئاقلت تدجو .. ةيناسل إلا تلا نم ىرخأ «ةميق» تالو

 معز وهو س ساس ىأ ىلع ةماق ةروطسألا هذه نأ مز ىلمف « نذإو

 ايئاقلت ءادتها تدئها دق ىلوألا ةرشبلا ناف س قالطإلا ىلع هل دنس ال

 !ناسن إلا نایک نم لیصا ءزج تلا نأ كلذ ىنسو .. «ةيناسلإلا ےئلا» ىلإ

 . رركذلا دالوألا ف ربمضلا داليم ةقيرط ىه هذه تناك اذإ . .

 ! ؟ ثاالا سوفن ف ريمضلا ومني فيكف
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 . . ارتكيلإ ةدقعب باص - ديورف مز ف س قنألا ةلفطلا نإ

 ! بألا قشع

 ..الئاح مألا دج امنكلو ءاہيأ نم اھمأ ناکم ذخأت نا دیرت اہم

 . [ !مألا هركتو] قشملا اذه تكف

  !ايعقاوالو ايروعشال ابل لحنل مالا ةيصخشب سبلتتو .. امن

 ! بألا مم

 ىمانلا مالا بألا ةيصخشب سباتلا نم تبني ريمضلا . . نكلو

 ريضلا اثني فيكف . . مألا ةيصخش ذخأت تنبلاو | ممتجلاو تيبلا ى

 !؟ ریمض الب ًاثنت اہٰنإ ما . .؟ نالا سفن یف
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 لع یف ةلماک تایرظن اخت ىروطسألاريكفتلا نم وحنلا اذه ىلع

 « ةساردلاو ثحبلا ىلع ةينبم « ةيماع » تايرظن اهنإ امنع لاقيو « سضنلا

 « نيمبانتم نيايج وأ ةيرشبلا نم لماك ليج لوقع ىف لخدنف اترو ذخأتو
 ! نونلا عاونأو ةفرعملا عورف نم ريثك ىف لخدلو

 ١ ريكمتلا نم نوللا اذه ءانثأ ىف درت ةيئزج قئاقح نأ یف كش نم امو

 ديدشلا فاستعالا ةجوم ىفو « نامل ةيسالا ةلوللا رامغ ف عیضت اهنکلو

 . ريوصتلاو ريسفتلا ىف

 . .ايلعلا ملا ةيمنل ىلع دعاس ىذلا وه ةيرطنلا عفاودلا «زجحل »

 . ةقيفح هذه

 هيف قلتخأو « ديورف هجهنا ىذلا جهلا ريغ ىلع ةقيقح اهنكلو

 . . ربطاسأ نم قلتخا ام
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 . . ديورف معز اك اتحب اسنج تسيل ةيرطنلا عفاودلاف

 . . « تبكلا » نع ةفاتخ ةيلع « طبضلا » وأ « زجيملا»و

 . ليلد الع موقي ال ةروطسأ درج ىه مالل ىس لا قشملا ةروطسأو

 « لثاتم قاصتلا اهدعب امو ةعاضرلا ةرتف ىف مألاب ةلفطلاو لفطلا قابصتلاو

 ىذلا ىلا قشعلا ةروطسأ هباسح نم طقس « دحاو ریست نم هلدب الف

 . . ةايلأ ىف فلتخم امعضوو . . ةرا بألا وعو ةرال مالا وحس هجتي
# *# # 

 قاثبنالا ىه . . ناسإلا ىف ىسورلا بنام اب ةلملا ةقيثو ايلعلا مقلا

 نمو . . ناس إلا نایك یف هل یمعقاولا قیقحنلا یهو . . بنام لا اذه یعیبطلا

 . نايكلا انه قاعأ ىف ةليصأ ةليصأ ىهف مث

 ؟ ةلوطبلا مالحأ ىنا نبأ نم

 ؟ لاكلا مالحأو

 ؟ لام اب ناسن را ساسجإو

 . دشارلا ناس إلا ىوهسن اك ريغصلا لفطلا ىوهتست ةلوطبلا مالحأ نإ

 « مويلا ةيرشبلا ىوهتست لازت امو املوفط ىف ةيرشبلا ىوه تناك دقو
 . . رمل رصع نمو « رمعل رمع نم ةلوطبلا سيياةم تفلثخأ نإو

 . . ین ال ةلالد ٽاذ ةلاس یهو

 ريغصلا لفطلا ىوهنست دق ىتلا ةبلافلا ةيسلأ هتروص ىف ىتح . . لطبلاف
 امنإو « مرهم الو بلم ال ىقلا ةقئافلا ةيدسلا ةوقلا ةروص « ةلفطلا ةيرشبلاو
 ةيسح تسيل ةروصلا هذه .. بابسألا رسيأبو . . ةكرعم لك ىف اباد رصتنت
 ةفص ةقئاملا ةيدسللا ةوقلا ىلإ فيضت ىهف . عضولا اذه ىف ىح ةتحمب
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 اهادحإ دجوت دتف ] ةيدسملا ةفصلاب سبتلتال ةيسفن ةفص ىهو . . « ةعاجشلا »
 بلغ یف یه مث ابداع موقتو اہہ سبلت تناک ن إو [ یرخآلا دجوت نأ نود
 «اعاجش » سل لطبلاف . . ىرخأ « امق » ةعاجشلا ةفص ىلإ فيضت نايحألا
 ءامدلا تكفس یف هتعاجش مدخیتسپ ال “¢ ليي » كلك هنكلو « بس

 نع للا عفدو فيضلا ةلاعإو فوبلملا ةتاغإ ف نكلو . . بهلاو ةقرسلاو
 اه دوجوال ناسنإلا لاب ةصاخ امنأل « ةيناسلإ » مق اكو ؛ مداظملا
 . ناويحملا اع یف

 مرجلا ابف دجوب دقف . كلذك ةلوطبلا مالحأ لك تسيل هلإ ةقيقحو
 لاعىف وأ لفطلا لاع ىف ةلوطبلا كلس ىف جردنيو . . مئآلا ىدتعملا ءامدلا كافس
 قني الف ةبرشبلا بيصي فارعلا لكك فارحا هنكلو . ءاوس رابكلا

 . فارعالا عضوم ىلإ طقف ريشي امإو . . ىوسلا امنايك الو ليصألا امنايك
  ةيوسلا ةلوطبلا مالحأ نم ةدمتسملا ةلالدلا وه لاح ىأ لع انينمي ىذلاو

 . . ىناسنإلا درفلا لحارم لك فو ةيرشبلا روصع لك ىف اد ةدوجوم ىهو
 ؟ اہلالد اف

 ةيرشبلا ىلع ضرنيال ادحأو . لفطلا سفن فام باجعإلا ضرفيال ادحأنإ
 . .امنونف فاتخمو اهريطاسأو ابدأ ىف اهجاتنإل رفوتلاو اهل ءاوهتسالا

 . . جراللا نم ارملع ةضورفم تسيل

 ًتاذ اثينا هنم ةقثبنم . . ىرشبلا نايكللا قامعأ نم ةعبان ىهامنإو
 . دیعب نم امه مواتلا درجمب . . الماك

 ديصر . . ةلوطبلا مالحأل « ديصر » ىرشبلا نايكلا قامعأ ىفف نذإو

 . ناس لا ةايح ف ايلملا « قلل »
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 . . ىمقاولا قيبطنلاو للا نيب  اتقؤم س قرفن نأ انه یغہنیو

 نو6 مقاولا نم امه ديصر ال « مالحأ هذه نإ : لوقت نأ انل حصي الف

 ! ناسن إلا نایک یف ةلالد تاذ ریغ یھف مث

 ةهجولا نم ةئطخ ةرظن ىه "« ةيعقاو » اضن ىست دق ىتلا ةرظنلا هذه

 ناسن الل ىسفنلا بيكرتلا ثحبن ني 1 ةضرغم ةرظن ابلأ ىلع الضف « ةيسفنلا

 ةروصلا ف اممفالتخا ثيح نمالإ كواسلا ةقاطو روعشلا ةفاطنبقرفن نأىنبنيال

 انثإ ةقيقحو . ةرهاظ ةفاط ىرخألاو ةناكةقاط اهادحإ نأ ىفىأ . ةيجراللا
 كوس ىلإ لوحتي ال ىذلا ىروعشلا ديصرلا نإ لوقن - ىرخأ ةيحان نم -

 ديصر هنأ نني ال انه نکلو .. عقاولا اع ىف هل ةميق ال عيضم دیصر وه یمقاو

 . هوم لمتکي ال . یمیبطلا هارب ذأ ال هنأ هبیع لک . سفنلا لاع ف دوجوم

 . اهراس نود سفنلا نم شل ًاةرغتسم نوكيف . . ذيفنتلا ىلإ هقيرط ذخأي ال
 لماكتملا امنايكب لمعت ىلا « سفنلل ةيوسلا ةروصلا نع الالتخا نوكي مث نمو

 . دوجو وه س ًاتف وم س نآلا هتي نأ دیر یذلاو . . روتسم دحاو قشب ال

 مبان اهنإو « جراطلا نم هب تأت ريغ ليصأ هنأو « سفنلا ىف ديصرلا اذه
 . ليصألا نايكساا نم

 . . ةضرغم ةرظن انلق اك ىه س ( 1) ةيعقاولا س ةرظنلا هذه نإ مث

  عاتجالا لع وأ نونفلا اع ىفوأ سفنلا اع ىف ءاوس اهب احأف
 تلطظ ولو ح ۰ ةريرشلا لومو ةثسلا هاپاوت « ناسن ال » لع نوبس#

 . قيقحتلا ىلإ امليبس ذخأت ال ةنماك الويم

 «فالسإلا نفلا جنم» باتك ىف «یالسإلا ررصتلا ف ةيعقاولا» لصف رظنا )١(
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 نُ — ىرخألا هبتكو Totem & Taboo باتک یف سرر دیورفف

 ! ناسنإلا نايك ىف رشلا ةركف ساكعنا وه « ناطيشلا »

 !...كلذك

 !؟ « كلما » لاب اف

 قالطنالاو ةغيمشلا ةقرلاو ةلماكلا ةفاظنلاو صلاحملا رينا ةروص لاب ام

 ؟ ربرش ديكو أ عبط وأ لغ وأ دقح لك نم

 نإ لوتبف ةروصلا لكي نأ ديورف هضرتفا ىذلا ضرفلا ىفتقي سيلوأ
 دحاولا ضرفلا مدختسن مأ؟ناسنإلا نايك ىف ریما ةركف ساكعنا وه كالا

 همادختسا ضفرلو « اميوشتو ناسإلا ةروص ثيوات لیبس یف نوکی نیح
 ىلع ةيفافشااو ةفاظنلا ءافضإ ىلإ  قطنملا سفنب - ىدؤي نح هتاذ وه

 !۲ ناسنالا نایک

 » ةتوكم ») ةي لک ناس الا ىلع بسحب — یرخا ةرم س دیورفو

 . كولسلا ف ىلمعلا اهارجم اهذاخاو حطسلا ىلع روهظلا نع اهزجم ببسب

 لفطلا ىلع بسحيف . رهظت ا ةنءاك ابن عم سفنل ات وكم ارصنع هيلع امسحي
 تيك ةيهاركلا هذه نأ مم هيبأل هتيهارك س همعز ف - رکذلا -

 باتك] هيأ ىلإ لفطلا هب هجوتي ىنلا قباساا بلا لعب - لوق اک

Totem & Tabooصز ف ىنألا ةلئطلا ةيهارك كلذكو ) ]ا 1۴4 ص  

 —هعزف لث ىذلا ] ممتجلا مطحب ىف ةنماكلا ةبغرلا هيلع بسعو .امأل

 یا س زجعلا بيس — ذخنت ل ولو ىتح [ درفلا طاشل ةديقملا دويقلا لك
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 «رلا» وعلا نود الئاح فقت ىلا ] ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا مطحت ىف ةبغرلا

 . ذيفنتلا نع زجعلا ببسب روعشاللا ىف ةنماك ةبغر تيقب ولو [ ةيسنجلا ةقاطلل
 ناسا الا ىلع انبسح اذإ - « ةيملعلا » ةيركفلا ةماقتسالا ىضتقت تسيلوأ

 نأ  ذيفنتلا ىلإ امليبس ذخأت ال ةنماك ى هو ةريرشلا هلويمو ةثيسلا هاياون

  زجعلا ببس — تناك نإ قح ةريللا لومو ةبيطلا هاياون هل بس

 ثيوات ف « انمدخل » نيح ةركنلا مدختسن مأ 1؟ ذيفنتلا ىلإ اهليبس ذخأت ال

 یدژت نیح سان اذ یه س امادختسا ضفرلو « اہ وشت و ناسن الا ةروص

 !؟ ناسنإلا نايك ىلع ةيفانشلاو ةفاظنلا ءانضإ ىلإ -- قطا سفن

 ةطحنم ةلفاس ةروص ىف ناسإلا مر « 1 ةيعقاولا » نونفلا ضعبو

 ليجلا اذه هيف شيعي ىذلا فرحنا « مقاولا » نم ىتح ريثكب ًأوسأ « ةئيند

 روطقم هلال ! هلعفل هلك رشلا اذه نيبو هنيب لح ول هنأ ةجحب « ةيرشبلا نم

 لع وا. . ءانيإلاو ضفبلاو ةينانلاو ممطلاو ةيزامنتالاو ةسللاو ةءاندلا ىلع

 نأ كلذك « ةيعقاولا » ىضتقت الأ . جراللا نم هيلع ةضورفملا دويقلا هنود

 ىضنلا هناينب انشأو هطباوض انيوق ول هنأل ةلباقلا ةروصلا ف ناسإلا مسرت

 ! ؟ ريما ناولأ نم اريك لعنل نبتم ساسُا ىلع

 کلا یوقلا نأ ساسا ىلع هلک هناینب مقي « ىدقتلا » عاجالا عو

 .نكسملا نع ثحبلاو . ماعطلا نع ثحبلا : ةيدسجلا هاوق ىه ناساإلا كواسل

 مقلا نم ام ريغو « نييلزألا لدملاو قلا » نأو . . سلا نع ثحبلاو

 !؟.. مث .. هيف نوشيمي ىذلأ "ىلا عقاولا نع سائلا ردخب ةيريدخت مالحا ايلعلا

 تاقبطلا مامحتب ةحداكسلا ةقبطلا موقت نيح هنأ بهذملا اذه باععأ مم

 « ةلادملا » موقت . . سانلا نيب قورفلا ءاغلإو ةيكلملا ءاغلإو ابك ىرخألا

 . هفلخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا هينأپ ال یذلا « قلا » رقتسیو عمتجلا ف
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 ! ؟ اذام . . ى

 1 ! ناسن إلا نایک یفایلع 2 5 كانهو . .نايلزأ لدعو ىح كانه هن ایا
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 . . «لاكلا » مالحأ ابمشت « ةلوطبلا » مالحأو

 كل الو « جراطلا نم دحأ اہضرفي ا یناسن إلا نایک یناذ قاٹبن ا اہنإ
 ! ناسنإلا نايك ىلع اهضرأي نأ جراما نم دحأ

 . ناس إلا عقاو ف ادبأ ققحتي ال «لاکلا»و

 . . قيقحتلا احسا مغر ةت مالحألا هذه ةلالدف كللذ عمو

 الولف « عافترالل بح نم ةيرشبلا ةرطفلا هيلع ىوطنت ايف ةماق اہنلالد

 «ةيرشبلا لايخ ىف لاكىلا ةروص ًالصأ تدجوام عاغترالا ىف ةيرطقلا ةبغرلا هذه
 . . ةايللا مقاو ىف امم هقيقع نكح ام قيقح ةلواح ىلإ ةيرشبلا تعسالو

  ضرألا عقاو ىف ًادبأ ققحني ال ىلا - لاكلا ىف ةبغرلا هذه
 . . ناسنإلا تاراضح لكر خراتلا تاكرح لکل ربك لا عفادلا یه

 ¢ ناسن الل « ىدقتلا » عامجالا ع اجرب ىلا ةيررملا ةثن دلأ ةروصلا یح

 ' ۲! ملا د اذه ىتح .. مامطلا نع ثحبلا رات وه ناسن إلا رات نا عزب ىللا

 نإ لاق « ركنملا اذه هعز معز نأ دعبف . . ةقيقللا هذه ركي نأ عطتسي |

 ماعطلا « نيست » ىلإ ىمس ان إو « ماعطلا ىلع لوصحلاب فتكي ل ناسإلا

 ٠ هيلع لوصحلا لئاسو نیسو هاذ

 مما ىو ةقيةلأ اوره ف بهذملا باعا ىلع ةراشغلا تنار انهو

 «ةيلاسنإلا » ةقيقلا ! بولقلاو رتاصبلا منم تحتفت ول نيعلا سل ام وسلي
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 . . ماعطاا نع ثحبي كلذك ناويلاف . . ماعطلا نع-ثحبلا ىه تسيل

 . . مامطلا ىلع لوصحلا لئاسوو ماعطلا « نيست » ىلإ ىسلا هام نكلو

 ! « لاجكلا > ىف ةبغراا ىه

 روطتلاو ىوسلا روطتلا هلم ءاوس س ىرشبلا «روطتلا » لكو

 ناسن إلا قامعأ ىف ةنماكتلا ةبغرا هذه وه هئارو نم عفادلا ناك — فرحنملا
 ميطتسيام ىصقأ قع نأ . . « عافترالا » نم عيطتسيام ىصقأ ىلإ لصي نأ

 فارعالا بيصي اک = ہروطت یف ناسنإلا فرحنب ام إو . « لاكلا » نم

 « هتریصب بلقنتف « هسح یف « ےقلا د بلقنت نیح س یرشب طاش لک
 ىلختي نيح عفترم هلأ بسحيف ! عافترالاو رواعنلا اه ةسكنلاو طوبملا ىربو

 هنكلو . « ناسنإلا » دويق نع ىلختي نبح روطتم هنأو « هقالخأو هنيد نع

 الت ىلا ةضيرملا ةرطفلا ىف الإ ] ساكن او طوبه هنأ هسح فو كلذ منصي ال

 : [ ءاذيإلاو ضغبلا ةعزن امسا ف ىضرقل « ةيرج اهنأب ىعو ىلع ةيرملا ىلإ
 ايثدلا ةايلا ىف مهعس لض نيذلا ؟ الاعأ نيرسخألاب با له : لق »
 . « امنص نونسح مهنا نوبسح مو

 .. عفادلا اده هءارو ناك ىركفلاو ىراضحلاو ىلملاو ىلالا مدقتلا لكو
 , . للا اده ىف ٠ هلاك | بج اصقن كانه نأب رولا . . لاإكلا ىف ةبغرلا
 اط اكو . . ةركنلا كلت فوأ . . ماظنلا كلذ ىفوأ . . ةلالا كلت ىف وأ
 تايناكمإ هل تناہو « ىلعأ اقفأ فرشتسا « ةوطخ هلك كلذ ىف ناسنإلا
 ٤ عقاولا لاع ف ادا ققحتی ال لاک لاو .دیدج « لاک » ىلإ علطتو ء ةديدج
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 ىلع موي لك لصحيل همفدنو ناسنإلا عفدت لظت هيف ةمادلا ةبغرلا نكلو

 ! دیدج رصن

 حبصت لب . . ةيعقاو ةيقيقح ةميق « ةيلايملا » ةميفلا هذه حسبصت كلذبو

 ! ناسنإللا ةايح ىف قلا لظعأ
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 . .. لام لاو

 . .ناسنإلا نايك ىف بيجاعألا بجعأ نم لاج اب ساسحإلا

 | ؟ ثدحب فیک

 ؟ یجراططا لاما نيبو یرشبلا سما نیب قفاوتلا ثدحی فیک

 رجعي اك « ساسحإلا اذه « ةيهام» ريسفت نع زجعي هلك « للا » نإ

 اهروصتو « امايجستب ىنتكيو « ىرخألا ةيسفنلا رهاوظلا لك ريسفت نع
 . كاردإلا تدعي فك قفرعيال لملف الإو . اهرهاظم عبنتو « رهاظلا نم د
 كلذك فرعي الو . . . ريكفتلا ثدحب فركو . ركذتلا ثدحب فيكو

 . .ةفاتخلأ هرهاظم عبنتيو طقف هلجسي هنكلو .لام لاب ساسحإلا ثدحب فيك

 هتيهال ضرعتي نأ نود ساسحإلا اذه رهاظم لجسي . . كلذك نفلاو

 ساسحإ هنأ وه . . دحاو أ ىف نايقتلي نفلاو علا نكلو . . هأشنم كردي وأ

 سلا ىلع ضرفي ال هنكلو  صقني وأ سوقنلا ضعب ىف دبز = یرطف
 ! سوننلا ىلع هضرفي نأ دحأ كلم الو « جراملا نم

 ؟ ساسحإلا اذه ءارو ةلالدلااف

 . . سساحألا نم ةفلتخع اناولأ لاخلاب سعب ناسنإلا نإ
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 ليما مسج لاو ليما هجولاو « ليجلا رظنملا ف . . ىسملا لاج لاب سعي
 ةعساو تالا ىهو « تالاجلا هذه رحلآ ىلإ . . ليم لا توصلاو ليجلا نوللاو

 ۰ قافالاو تثاحردلا ةددعتم

 كواسلاو ليما ساسحإلاو ةليجلا ةركفلا ىف . . ىونعملا لاج لاب سعيو

 ةددمتم ةعسأو تالاخ كلذك ىهو « تالاعلا هذه رخآ ىلإ .. لیا

 . . قافالاو تاجردلا

 . . ىرطف ساسحإ وهو

 . .ةضاو ةلالدلاو

 . . سلاو بارشلاو مامطلا نم ىلعأ ناس إلا ةايح ىف « اة » كانه نإ

 ! ناسل إلا ۃایح یف یقاو رثا تاذ مق یو. . ةرهاقلا ةرورضلا ماع نم ىعأ
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 . . ناسلإلا ةايح ىف رطحلا ةميظع رومأب لكوم لاجلاب ساسحإلاو

 . ةديقعل ىربك ةزبكر كلذك وهو .. نوئنلا لاع ف ربك ألا نكرلا هنإ

 نوننلاف . نايب ىلإ جاتحب ال حضاو يأ لاج لا سلا ىلع نوننلا مايقو
 ساسحإلا نمو لاما نم ةفلتخم الاولأ ماعت — ةصاللا اهاياوز نم س ابل

 تاوصألاب ربعملا نحالاو . لالظلاو ءاوضألاو ناولألاب ةربعملا ةروصلا : لامجاب

 ربمتو « لاجل ا نع ثحبت ابك . ظافلألاب ربملا بدألاو . ماغنألاو
 . ةليمج ةروص ىف هلع

 ىلع = دمتعت امف س دمعت ةديقلا نأ هلايبف ةديقملاب لاخلا طابترا امأ
 فرصت ةركفلا هذهوأ ساسحإلا اذه وأ فرصتلا اذه نأب ناسن إلا ساسحإ
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 ¢ ناسن إلا اه بیجتس م نمو ٠ ةايج ةركف وأ ليج ساسحإ وأ ليج

 لاجلا بحي نأ ناسنإلا مفدي ىنا عفادلل ةيبلتو « لام لا ةسال ةباجتسا
 ! ليما عنصيو

 . . ناسإلا ةايح ف ريطم لا هرود لاجلاب ساسحإلا ىدؤب مث نمو

 ساسحإلا اذه ةميق تداز « ايلعلا االام ىف ةبوسلا ةرطقلا تعفترا الك و

 . .ةايملا ىف ىمجوتلا هرود دازو « سفنلا ىف

 لمتشنامو رك ألا نوكلا سيماون ةبوسلا سفنلا كردن ايلعلا قافلا ىف
 . سومانلا كلذ نم ءزج اهنأ ستو . لامججو قفاونو قسانت نم هيلع

 . , سومائلا نع فرحنم رفالتم ءزجال . . مناننم بواجعتم قسانتم ءزج

 لام لا عم اقسانتم . . نوكلا ةرطف مم اقسانتم اکو اس لمجت دثدنعو

 .٠ .هيلع لمتشي ىذلا

 لاج اب عتمتست یو ةرورضلا اع ىلإ طوبملاو ةسكسنلا نع فرت ذأدنعو

 . قيلطلا ابقفأ ىف

 لذملا عوضملا نع عفرتتو . ةليذرلا نع عفرتتو . ةرملأ نع عفرتت

 .. "دويقلا نم قاتعناو « ةرورضلا نم قالطن | لاما نأل .. ةرهاةلا ةرورضلل

 امف قتلي ىلا ةمقلا . . لاملاب ساسحإلا الإ ىهنتي ىتلا ةمقلا ىه كلتو
 . هللاب ىلعألا هقفأ ىف ناسنإلا لصت ىتلاو . لاكلاب لاجملا
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 )١( يفالسإلا نفلا جهنم » باتك نم « ىالسإالا روصتلا ف لاجلا» لصف رظنا .

Ye 



 . .ةدحاو ةقيقح انيأر قافلا كلت ميج ىفو

 نم هيلع ةضورفم تسل « ىلخادلا ناسنإلا نايك نم ءزج ايلملا قلا نإ

 ! سوفنلا ىلع اضرف اضرفت نأ ةوق كلم الو < هفت جراخ

 . . ناسنإلا نايك نم ىناذ قاثینا اہإ

 اهاجج ذخأت ىكل جراملا نم ةنواعم ىلإ ةجاح ىف ىف كلذ عو

 اهو رخأتي نأل ةضرع ىهف ةيجراملا ةلواعملا هذه ثدحم مل ولو . . حيحصلا

 . ليبسلا ءاوس نع فرحتي وأ . . سفنلا ىف

 . . نيرخألا نوع ىلإ امجوجيو ىتاذلا وغلا نع ابق ومي ىنلاام نذإ رظننلف
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 « نان إلا امهم دلوي ناتي رطف نانردق ىشملا ىلع ةردقلاو مالكلا ىلع ةردقلا

 . نيرخآلا ةنواعع الإ اهادحإ متال كلذ مو

 ةن وعم ىلإ جاتحب هنكلو ةرطفلا نايك نم ءزج كلذك ايلملا مقلاو

 لذبي ىذلا نوعلا ع ونو قثاعلا عون ةلاح لك ىف فلتخانإو . نيرخألا

 . . هيلع بلغت

 نزاو ةعفأر «ةوف » ىلإ تالضملا نيالا لفطلا مسج جاتعي یم ا لاح یف

 امتاذب ةمملا هذه ید تف تالصملا هده دشا ار ٠ هيلع بلغتت مث مسجلا لقث

 بألا دي تناك ءاوس ةعفارلا ةوفلا هذه دجون مل اذإو . نيرخآلا نم ةلوعم نود
 بابلا وأ طئاحلا وأ ةدضنملاوأ دعقملا وأ .. لفطلا نم نيبيرقلا دحأ وأ مالاوأ
 دادزتو همسج لقت دادزب «احسک ادعت لقطلا لظي نأ حجرألاف ..روسلا وأ

 . . ضوهنلا نع زجعتو « ديازتملا لقثلا لمحت الف « ةنالضع ةواخر
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 هسح ىف طبترت ةفلتخم ااوصأ الوأ عسي نأ لفطلا جاتحب مااكلاةلاح فو
 هناسل ىف دوجوملا « لقثلا » ىلع بلغتيل اهدیلقت لوا مث ¢ ةنيعم تاكر دب

 نم ةلالا هذه ىف « ةعفارلا ةوقلا » ىلأتف . . ةيتوصلا هلابحو هنرجنحو
 «دشت » نأ بئاد ءلمب دج ىف لواحتو « لفطلا ىلذأ قيرط نع نيرخآلا
 . ناسللا دقع نم ةدقعو « توصلا لابح نم البح ةرم لك ف

 مالكلا ىلع ةردقلاو ىثملا ىلع ةردقلا نأ دحأ ركن ال كلذ عمو:
 ! دوها هذه لك ىلإ عقأولا اع ىف امهتيقحتل ةجاح ىف اهو « ناتي رطف ناتردق

 . .ناسن إلا نایک یف ادج اخض «الق» هجاوت - ةيرطفلا — ايلعلا ےقلاو

 امنارورض لكو « اهنمارعو امندش لكب « اهلك ةيرطفلا عزاونلا هجاوت
 . الع بلغتلا نع الضف امتزاو = هدحو س ناسن الل لبق ال ىلا ةرهاقلا

 لفلطلا عنمت ىتلا مسجلا ةلقئك - ىف امتدايقو اهطبضل نورخآلا لخدتي ولو
 ناسنإلاب دعقت نأب ةليفك  قطنلا نم هعنمت ىتلا ناسللا ةلقو « ىثملا نم
 | ءامسلا ىف هحورب فرفرب ال « ضرألا ىلع

 . . اميوقتو اهميردتو امتيمنتل بئاد دهج ىلإ ةجاح ىف ىهف مث نمو
 لجست الو « عقاولا لاع ی اهدوجو نع ربعت ال « ةخوسم ةليزه تناك الإ

 . . نايعلا اع یف اہنقیقح

 . ناسنإلا ةايح ىف ةيبرتلا هب موقت ىذلا وه ديلا انهو
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 نم امتبكلال . . ةيرطفلا عفاودلا مامأ زجاوملا ةماقإ ىه ةيبرتلا ةهم

 ىلإ ىأ . . جاتنإو لع ىلإ اهنقاط ليوحتو « اهاوتسم عفرا نكسلو « اهعبنم
 . تاجردلاو تالاجلا ةفلتخم « ىق »
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 ء یسلا قاطنلا یف ادیت — ناسن إلا ۃایح یف “یش لکک س ےقلا ہذھو

 حوارتت ناس إلا ةايح ةليط لظن مث « ىونعملا قاطنلا ىلإ رجلا ربع مش

 . كاذو اذه نيب عمجسو « كاذو اذه نيب

 . ةدايزالو . . نضحلاو ىدثلا وه - تارتفلا نم ةرتف ىف س لنطلا ماع

 نایک ظفل ةرورضو . . ىچولویب ءاہنشا وه نضلاو یدشلل ہؤامنشاو

 . نونملا همأ نضح ىف نكي ( اذإ هبيصي ىذأ ىأ نمو « عوج لا نم لفطلا
 كانه ةصرف الو . . ًادج اليلض لفطلا كاردإ نوك ىلوألا عيباسألا فو

 ةقيرطب همسج طيح ىف ذدنع شيع هلأل . . هلادجو ىف ةيسفن ةميق ةيأ ومل
 ..ةرشابم

 . . هيف شيعي ىذلا ريغصلا ماعلا اذه ىف اديور اديور طب اوضلا ًأشنت مث

 . هاطعيو نضللا بلطيو . . هاطميو ىدثلا بللي يمألا إدبم ىف هنإ

 ددعب ءافتك الا لفطلا ديوعت « نسحب » هلأ ةرتف دعب ىرت ملا نکلو

 هکرت نسحب هنا یرت اک . . ةعضر لک یف نیعم نمزو « تاعضراا نم نیعم

 . . تقولا نم ةرتف نضلا نع ًاديعب

 رايت ىف ريسپ ال سما وف ! لفطلا یوه ىلع نوک ال اذه نأ كش الو

 . . تاشلا هذه قيرط یف ارجاح فقب لب « هلاوش

 نماكلا للخادلا زجاملا زاربإ ليبس ىف ةوطخ لوأ ةقيقحلا ىف هنإ

 ! سننلا نطاب یف

 یعوبو «اهركو أ اعوط س هنكلو . . من . . جرا نم عنملا ءاج دقل

 بواطم “ىش نع عانتمالا ةداع . سفنلا لخاد ىف ةدام “شنب - یعو ريغ وأ

 ۰ . بوبخو بوعرمو
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 . . )ألا امحاصي ةيلبع یهو
 اه دادعتسا نود جراما نم هيلع ةضورفم املأ ءؤشنم سيل ملا نكلو

 نانسألا ومن نإ دحأ لقي ملو ! ألا هبحاصي نانسألا ومنف ! لخادلا نم

 | هنایک جراخ نم ناسن إلا ىلع ضورقم
 دوعتلاو « هل خوضرلاو « نم ا اذه لبقنل ةرطنلا ىف ديصر كانه نكي م ولو

 نأ نود )ألا نم هلك هتقو ىكبب لفطلا لظلو 1 ًادبأ كلذ ثدحامل « هيلع
 ! عانتمالا ىلع طق دوعتي

 ٹيحب عنملا اذه ىلع دوعتلا ابعبت لوألا ألا ةرتف نأ ثدحب ىذلا نكلو

 ۔ لوزي مث ًايجيردن ملا فخم
 زجل ا ةيلمعب ماقو سفنلا لخاد ىف العف مفترأ دق رجالا نوكي كلذ دنع

 ةرتفل ىلزج رجح . لماك ريغ زجح هنكلو . نضحلا ةوهشو ىدثلا ةوهشل
 . تقولا نم

 . عونتلا ىلع درعتيو « ىدثلا ريغ رح اماعط لفطلا ىطعي ديور ًاديورو
 دوعي الف « ىرطقلا معفادلا راسم عيوئتب موقت ىلا ةلمرفلا هسفل ىف ومنت یآ
 ! ناوي ةقيرط ىلع اددح ادحاو راسم

 . . مالا نضح ريغ رخآ ًانضح لنطلا ىطعي كلذك ًاديور ًاديورو
 إ كانه عوننلا ىلع دوعتيو

 . . ماطفلا رود ىي مث

 . هشت ىف ارثأ اهظعأو . . اهاسقأو لفطلا اب باصي ةمدص دشأ وهو

 كرتن ال ىتح « دمألا ةليوطو « دج ةيجردت نوكتت نأ لالا ةميبطب نسحبو
 . لفطلا سفن ىف ةزه
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 . . لاح ىأ ىلع ةبانلا ىف ثدحب امنكلو

 لخاد ىف عفترم زجاح ام دق نوكي ةياہنلا ىف لفطلا اهدوعتي نيحو

 ! ديدج قتيرط ىلإ ًابئابن ىدثلا ةوش لوحي « سفتلا
 . .دیدج دفأو دق نبح « مالا نم « ىضنلا » ماطفلا رود اهلثايو

 سنن ىلع اهعقو فْنخب نأ ىنبنيو « ةيساقو ةفينعو ةقاش كلذك ةمدص ىهو
 . روصلا نم ةروصب لاح ىأ ىلع ثدح امنكلو . . ةنكمم ةليسو لكب لفلطلا

 فرصتي ىذلا صاحلا تاللا انآ ىلع همأ ىلإ رظني الأ ةباهنلا ىف لفطلا دوعتيو

 ! كیرش الب هدحو هيف

 ةوهش لوح « عفترم زجاح هنن فام دق نوک كلذ دوعتي نحو

 . . دیدج قیرط فس یونعملاو ییا = نضحلا
 . . ظوحلم قراف ريغب نألا ةلفطااو ركذلا لفطلا ىوتسي سعألا اذه ىفو

 مألاوأ بألا ىلإ ةريغلا هجنت الو «موعزملا ىسم لا قشملا ةصقل لظ دجوب الو

 | ديدجل ا دفاولا ىلإ امن إو
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 . . عونتتو زجأوحلا جردنت مث

 « امه دادع ال لاعفأب ىنأيو . . ىثملاو ةكرلا ىف ذخأيو لفطلا ريكي

 ..رضي امو عقلي ام فرعي ال كاردإلا ليلق دعب وهف . راض امضعبو ملاص امضعب

 . سالاب ةفرعم . ةفرعلا ىلإ هريغ قتيرط ال ىذلا هقيرط ىه لاعفألا هذه نإ مث

 مشلاب ةفرعمو . عمسلاب ةفرعمو . رظنلاب ةفرعمو . قوذلأب ةفرعمو

 اذهو . . هبلإ ةببعلا لامعألا كلت ضمب نع هنارهني هابأو همأ نكلو

 هنكلو . جتحيو ىكبيو بضغيف « ملا ”ىداب ىف ةصاخو كش الو هلي رهنلا
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 . ديدج زجاح سفنلا لخاد ىف ومني ةرجز وأ ةر لک عمو . دوعتب ليلق دعب

 ةايح ىف ةفلاب ةيمحأ وذ أ ىعواللاو ىعولا نب م ءانثالا هذه ىو

 ىلع عيجشتلاو | هيدلاو نم ىبنلاو رجزلا اذه ققاتي ىذلا لفطلاف . . ناسن إلا

 « صألا “یداہ یف یعو الب - سلتب [ رخآ بناج نم ةنسحتساا لاعألا

 نامدقي وأ هناربني نيذللا هيدلاو ةيصخشب س كلذ دعب ةدارإو ىعوب مث

 ةعجشم « ةيهأل ةرمآ ةديدج ةيصخش هسفل لخأد ىف ومنتف « ميجشتلا هل

 نم جزم ی ٠ رخألا اهضعب نم هعنمو لاعألا ضع هل نيز « ةنسحتسم

 هذه فو . .| امہیلک وأ اهدحأ ] نيدلاولا ةيصخشو ةيتاذلاأ وه هنيصخش

 .. . ريمضلا نم ىلوألا تباونلا تبنت ةجودزملا ةيصخشلا
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 ىلإ .. ىجراملا ماعلا ىلإ ديور ادور هتاذ قاطن نم لفطلا جرو

 . اودجو نإ ةوخإلا عم مث « الوأ نيدلاولا عم . سانلا مم «لماعتيف» .. عمتجلا

 . ءابرغلا عم مث . . ءاقدصألاو ءابرقألا عمو

 وبف . طب اوضو ةديدج زجاوح ومنت لماعنلا اذه عاونأ نم عون لك ینو

 لصعي نأ نكعي وأ . هيلع لصحب هدير ام لك سيل هنأ ةبرجنلاب س متي
 ةريغصلا هلوقب ديرب نأك : هقيقع ىلإ ليبس ال اليحتسم ًارمأ ديرب دقف . هيلع

 نيحو ! هيديب هسمليل ءامسلا نم رمقلا لازنإ وأ « هناكم نم طئالا ةحرحز

 رقتساو لعنلاب ثتبن دق ةيلخادلا مناوملا نوكتت روءألا هذ مب ىضرب نأ دوعتب

 . ماقما اهب

 ةرم لك ىفاهقبسيو . ةلؤمو ةدهجو ةقاش ةيلمع نوكنا ةرم لك ىفو
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 ًاباس ادادعتسا كانه نأل . . مت ةيابنلا ىف امنكلو . ليوعو ليوط ءاكب

 ! تاوهشلا قيرط ىف زجاوملا ةماقإل سفنلا ىف

 هلأ ةرتف دعب لعتیو مينان هتينانأ مدطصت سانلا عم هلماعت ىف هنإ مث

 . نيرخألا ىلع وه هتيئانأ ضرفي نأ ةرم لك ىف عيطتسب ال

 دوعتي نحو . . دوعتی مث .. کسيو خرصیو أتي ملا ًادہم ینو

 ضرفي نأ هل زوج ال هنأ = وفلا نم یرخأ ةلحرم دعب لتپ نیح مث ..لعنلا
 زئاج ريغ سم اذه نأل نكلو « عيطتسي ال هنال ال « نيرخآلا لع هتينانأ

 نوكتو« وفلا قيرط ىف ًاماه ًاطوش تمطق دق طب اوضلا نوكتت .. قال ريغو
 . رابكلا هفرعب ىذلا رشابملا اهانعم, « ةيقلخ » طباوض ةرملا هذه ىف

 هیجوتلا : دحاو نآ یف نیرصنع لع ةيبرتلا موقت هلكت اذ ءانثأ ینو

 ىلا ةودقلاو . رخآلا اهضعب نع ىهنيو لامعألا ضعب نيزي ىذلا رشابملا

 هيجوتلاوةيب رتلا ىف ًآدج مهم لماع ةودقلا هذهو. هب نيطيحلاو هيوبأ نم اممدتقي
 ءابرفالاو نيوبألا نم س ةرشابملا ةودقلاو . دح ىصقأ ىلإ ةروطللا مظعو

 قاطن لع ةودق هلك عمتجلا نكلو . كش الو ربك ألا رثألا امه س ءاقدصألاو

 كلذ ريو . هنم ىعو ريغ لع هديلاقتو هقالخأو هميق لفطلا هنم طقتلي « مساو

 . ريمضلا ءائبو « ةيلخادلا طب اوضلا ءانب ىف هلك

 ركفتلا ادبي . قلاطلاو قلللا ىف ريكفتلا ادبي تارملا نم ةرم ىو
 . ةديقعلاو هللا ىف

 . « ةرطفلاو نيدلا » لصف ىف . عوضوملا اذه نع ثيدحلا یس دقو

 ذحأت نح س ةديقعلا نأو , ةيرطف ةيلبع املأ طقف انه ظحالل انكلو
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 سنلا لخاد ىف طباوضلا ىه ىبنت حورت = لفطلا سفن ىف ىرطفلا اههضو
 ىلعأ تايوتسم ىف زجاوملا ءارو ةيويح ةفاط نم منج ام لغتستو «اموقتو
 . . ةرشابملا ةيزيرغلا ةعفدلا نم
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 . .ناسإلا هيف حضني . , ىجيردنو ءيطب , , موي ىلأيو

 ىدؤت تحارو « ةلءاكلا امنينب تذخأ دق زجاولاو طب اوضلا نوكنت
 . شنلا لخاد ىف لماكلا اهلع

 ةئببلا نم حبحصلا بيذملاو لماكلا هيج وتلا تطقتلا دق نوكت ذدنع

 نم مريغ مث « لفطعلاب نيطيملا نم اهريغ نمو , بألاو ملا نم : امهوح نم

 لماك هيجوتلا نأ انثي لك ىف ضرتفن نآلا حو ] . ناسنإلا مب كتحب
 فارحالا نع ثدحتن مداقلا لصفلا فو . . ةيوس سفنلاو حيحص بيذمنلاو

 . [ذوشلاو

 . . لعألا هقسن ىلع ىرطفلا اهلمع طب اوضلا لمعت ذدنع

 طباوضلا اهن ةبغر نوكي امنإو . . ةوهش ماعطلا نوكي ال ذئدنع

 . ناکم لک نم
 .ىعولاقرئاد ىلإ اديور ًاديور تلوح مث « ةيعاو ريغ تأدب ىتلاطب اوضلا

 .ةنطبوةين اويحو اهَّرش نوكي نأ هعنم ماعطلا لوانت ف بادآو كواس نم
 لالللا ىرحنتو « ةضيفبلا ةرثألاو « مارلا لوانتلا عني فادهأو

 . نيرخألا رثؤتو بيطلا
 نم ةراف  ناسن الل حنت اإ , ةرهاق ةرورض مامطلا لمجال ةبرحو

 . ديفلا نم ررحتيو ةرورضلا ىلع ىلعتسي نأ - لفألا ىلع تقولا
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 .ناكم لكن م طب اوضلا ابع ةبغر نوكي امنإ . . ةوهش سنجلا نوكي الو
 منو . عمتجلا ف ةيسنملا ىضونلا عنمت ىتلا « بادالاو كواسلا طباوض

 ةيدسج ةعفد : مالا ةقيرط ىلع - عورشملا قاطنلا ىف تحس سنجلا ةسرام

 . نادجو الو فطاوع الو رعاشم الب

 اده وه نوكي نأ عنو هيف فارسإلا عن ىتلا فادهألا طباوضو

 ةيحورو ةيركفو ةيسايسو ةيعانجأو ةيقاخ اظن هيلع بترتو . هاذ ىف

 کیپ لمجو ءاہلإ اونکسنا ًاجاوزأ كسفنأ نم کل قلخ نأ هنایآ نمو د ]

 [ «ةجحرو ةدوم

 ىلعتسي - لقألا ىلع تقولا نم ةرتفل - ناس إلا لمجم ىتلا ةيرلاو

 . ديقلا نم ررحش.و سنا ةرورض ىلع

 . ناكم لكن م طب اوضلا اهن ةبغر ام إو . . ةوهش لاتقلا نوكي الو

 ليثملاو بيذعتلاو ةنايللاو ردغلا منم ىلا بادآلاو كواسلا طب اوض

 « ةلتقلا اونسحأف ماتق اذإف . . ءىش لك ىلع ناسحإلا بتک هللا نإ » ]

 . [ « هتسيبذ حريلو « هترفش كدحأ دحيلو « ةحيذلا اونسحأف مذ اذإو

 لدعلاو قلا رارقإل ليبل عارص ىلإ لاتقلا لءوعت ىتلا فادهألا طب اوضو
 . . فارحالاو نايفطلاو رشلا عارص « ةيركللا ةيناسإلاو

 سانلا نع وفعيو ظيفلا ظكي -ةردقم ىلع ناس إلا لمجم ىلا ةيرلاو
 ‹نقتملل تدعأضرألاو تاوامسلا امضرعةنجو 8 ر نم ةرفغغم ىلإ اوعراسو »]

 )١( مورا ةروس ]۲٠[ .
 ) )۲لوسرإا نم تاق » باتک یف « هتد حږلو » لصف رظنا « .
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 . سانلا نع نيفاملاو ظيفلا نيمظاكلاو « ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيلا

 . [٠«"”نينسعما بح هاو

 . ناكم لك نم طب اوضلا ابحت ةبغر نوكي امنإو . ةوهش كلما نوكي الو

 . . سانلل ةيذؤم ةاهابم اهلعج ال ىتلا كولسلاو بادآلا طب اوض

 امنيو . . مارل رجافلا فرتلا نيبو امني لوح ىتلا فادهألا طب اوضو

 ليج راثيإ ىلإ اهوعو . مارلا قيرطلاو بلسلاو بهنلاو بصغلا نيبو
 مشا ىلع نورثؤيو « اونوأ امم ةجاح مرودص یف نودجب ال » | لين

 . [ «”ةصاصخ مہم ناک ولو

 س نأ نود كلما ةوش ىلع ىلعتسي نأ ناسن الل لفك ىلا ةيرلاو
 . . ناوملا وأ ةلنمب

 . ايلع ےقو ةمیفر تاقاط ىلإ اہاک تاقاطلا لوحنت اذکهو

 . . نامرملا ثدحي الو

 سنلا نامرح ىلإ فدهن ال « اهانرك ذ ىتلا ةثالثلا ابعاون أب طب اوضلاف

 ! ةي رشبلا ءاقشإ ىلإ - ديورف بسح اك س فد الو « عاتملا نم

 , ةيرشبلا ةداعس ىلإ = ًارطف س دمت س سكمملا ىلع اهنإ
 عفاود ديورف باسح ىف ىه ىتلا . . ةيرطنلا عفاودلا « رلا » وعلاف

 اذكه ىضع نح « ًاقالطإ ةيرشبلا دعسي ال رلا وغلا انه . . ةيسنج اهك

 ! مامص الب

 لبق ناويملا كرديف . رامدلا نود لوحب ىذلا ىرطنلا هماص هل ناويملاو

 . . هطاشن نع هفقيو رطحلا ةطفن

 [۹] رعملا ةروس (۲) rere] ]نار لرو
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 ديري ناك وأ ١؟ نمألا مامص نم ناسن إلا مرحب نأ دیورف دیری ناکفآ

 هلال . . هنلتبو هلک ناسنإلا نایک رمدب یتح ًادتم « رملا » وغلا نوکی نأ

 إ ؟ ءافتک الا دح فرعی ال

 ! رامدلا امه ديورف دارأ انيح ء ريللا ةيرشبلل دارأ دق هئايلع ىف هللا نإ

 بيطلا عاملا . عاملا نم اهمرحجال هتاذ تقولا فو اهاوتسم عفر نأ دارا

 .«"قزرلا نم تابيطلاو هدابمل جرخأقلا هللا ةنيز مرح نم : لق » : حام هلک
 سالا نمو نكسملاو سبلملاو برشملاو لك الا نم : ءىش لك نم تابيطلا
 . .زوربلا بح نمو لاتقلا نمو كاملا نمو

 ىوتسم ىفابلك كالمنسالا نم ةيويلا ةيرطفلا ةقاطلا منع نأ دارأ مث

 .. « ةفالللأ » ىلإ اهنم ًاناج لوح م اهاوتسم عفرف . . ايش جتنتالف ناويحلا
 . فيظنلا بيطلا رمثملا لمعلا ىلإ

 , سانلا سوفت یف ةرطف هلك ك اذ نوكي نأ دارأو

 : دك ألا نركب نأ دارأ س هتکح ٿءاش انکم = هنکلو
 طب ارضلا ةيمنتف '« هیقالف سکت بر ىلإ حداک ك نإ ناسإلا اما د
 . . قفادلا تاوهشلا رايتل ةبلاغملاو داهلاو حدكسلا ىلإ جاتحس - ةيرطفلا
 . . رتفت ال ىتلا ةمأدلأ ةبلاغملا

 مقلا قرغتو « ةفيعضلا زجاولا مدمن نأل ةضرع ةفينملا ةوهشلاف . .الإو
 ! ناسن إلا ةايح ىف رشلا ًاشاي كلذ دنعو . . ! لاحوألا ىف اممدرنو «ايلملا

 )١( فارعألا ةروس ] ۲ ٠[ ) )۲قاتشالا ةروس ] ١ [
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 زو رشلار فار لا

 هذهو « ةقباسلا لوصفلا ىف اهانفصو ىتلا وغلا نم ةليوطلا لحارملا هذه

 !فارعالل ةضرع اهلك .. ناسنإلا نايك ى ف ةلبافتملا ةددعتملا ةريثكلا بناوجلا

 ىلا «ةلماكتتملا ةيوسلا سفنلا نع ثدحتن  نآلا تح - انك دقو
 اهدعاوق ىلع س تماقف ء امناوج لک تلماکتو « یعیبطلا اھو تمعن
 افاع یف اہتقاط لکب لمعت تقلطنا م « خسارلا ناينبلاك س ةحيحصلا

 . حبحصلا

 فارعلالا ىلإ ةرباع تاراشإ  نيلاو نيلا نيب - ريشن انکو
 نع ةديمب هتقاط نالمجيو « خسارلا ناينبلا اذه نادسني امهنأو « ذوذشلاو
 . حيحصلا امها

 ىرثل « ةددعتم ا اممناوج ىفو « ةفلتخلا اهون لحارم ىف سفنلا عبتتن انهف
 .. ليبسلا ءاوس نع فارعالا ثدحب فيك
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 ررقن نأ ءذوذشلاو فارعنالل ةفلتخلا تالاا نايب ىف ًأدبننأ لبقىنبنيو
 اهراصحلا مدعو « ةيرشبلا طامنألا ددعت ىه « ليجسنلاب ةريدج ةيناسن| ةقيقح
 . ةروركم ةنيعم ةروص ىف

 لبا ىف ةبيجملا ةعسلا هذه اهني نم « ةريثك لاصخ ناسن إلا هللا زيم دقل
 دجوب ال لإ لوقن نأ عيطتسنل ىتح . لئات نأ نود اهلك هباشتت . . ةيرشبلا
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 تاممب لثامت ال ٣ لايجألا رادم ىلع الماك الام” نالا ةيرشبلا نم نادرف

 ! خراتلا رادم ىلع نيدرف ىأ نيب مباصألا

 اع هفرمي ال ءارث كش الو ةيرشبلا ةايملأ ىطعي طاملا ىف ددعتلا اذه

 . ةرهاظلا امر وص نم ریثکب قمعأو ريثکب مسوُا ةايلا لعجب ءار . . ناويحلا

 ناسن | ءاقتلاو . اممراقتو ماوعلا هذه باشا عم هدحو ماع ناس | لکف

 ةيركفلاو ةيروعشلا « ةغللا » هباشت عم « نيناتخم نيلاع نيب ءاقتلا وه « ناسن

 . فاطملا ةياب ىف ةيدسجلاو

 ناسنإلا اذه نأ ولف الإو . ناس إلا ىلع قلاملا من نم ىربکة معن كلتو

 ىركفلاو ىداللا جاتنإلاو ةفرعملاو كاردإلا ةوق نم هللا هبهو ام مم -

 ذثدنع ةايلا قيضأ ام الأ .. ةروركم ةدحاو ةروص ناك ىسورلاو
 ددعت نم ىشانلا ءارثلا اذمم « امنكلو .١ . لاللاو رجضلا ىلع اهنعبأ امو

 . . هاعرو ا هسک ىذا قواخلا ادې اة ةریدج طامن ألا

 .. ناس الل ةيوسلا طام الا دمت ىه « هذه نم صخأ ىرخأ ةمعن تمو

 جاع ثيحب « ءاوسلا نم ةدحاو ةروص ناسن إلا ىلع بتكي | هللا نإ
 هتيم طسب لب ! اهنايح ىرانو ابطا أ ددعنل ذوذشلاو فارحالا ىلإ ةيرشيلا
 ءاوس لثاني ال كلذ عمو « ئوس املك« ةددعتم اطامنأ ءاوسلا لمجن . . ةلماك

 الاع ئوس ناسن| لک لظی لب . یوس صخشو یوس صخش الو « ءاوسو
 ةينبلا ىف « تقولا تاذ ف فالتخأ ىلعو ءاوس ىلع ملاوعلا نم هريغب قتلي هدحو
 . ساسحإلا ةفيرطو فرصتلا ةقيرطو ةيسفنلا

 الك .. لالا طامأ ددعت ارك ول روصتلا ىلإ برقأ ةأسملا نوكت ايرو

 . لاخلا روص نم اهريغب طاتخن ال هدحو ةروص لاج لكف كلذ عمو ؛ ةليمج
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 لک املاح ىف « ةصصختم » انكلو . . ةليمج . . ةيوسلا سوفنلا كلذكو
 . هاناو عباط تاذ اهْنم ةدحاو

 « اهًاراإو ةابملا طامأ ديدعتل ذوذشلاو فارحالا ىلإ نذإ جاتح انسلف
 ىرخأ اطانأ كلذ مم تقلخ دق هللا ةكح نكلو . ءاوتسالا عم رفوتم ءارألاو
 ! كاذو هاجمالا اذه نيب قرقلا نيبتيل « ةفرحنمو ةذاش
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 دب الو . . دوجولا ردا لماكلا ءاوسلا نأ ررقنف ىرخأ ةوطخ لقتنن مث

 ةيرشبلا نإ نذإ لوقن لهف ! كانه نمو انه نم س ةطيسب ولو س ةفأرحا نم
 . ا ؟ سیاقما ميج ذهنم یغلنو « دیورف لاق (ک ةف رحنم اہلک

 2ک

 : ناهذألا ىلإ ةروصلا برقي هلال منجلاب هيبشتلا ىلإ ةيناث دوعنو

 . نطابلا نم وأ رهاظلا نم ءاوس . دوجولا ردا « لماكلا » مسجلا
 هنيع فلتخت الف « الماك ايواست نالباقتملا ناقشلا هيف ىواستي ىذلا مناف
 هنن أ ةفاط الو « ىرسبلا نع ىنيلا هنذأ الو « فالتخا ىلدأ ىرسبلا نع ىنيلا
 .. همباصأ الو همدق الو هلجرالو هدیالو هعارذالو هنتک الو « یرسیلا نع ییا
 اذهنأ ضارتفا عم كلذو ! دوجولا ليحتسم نكي م نإ اقح دوجولا ردا مسج
 ءاضعألا ةبس و ضرعلا ةبسل و لوطلا ةبسا ىف ةيلوصألا سيياقملا ىلع رئاس مسجلا

 ! سياقملا هذه نم دحاو سايقم لتخب ال ثيحب ء ضعب ىلإ اہضعب

+r wv Three Contributions te the Sexual Theory 4l dû (1) 

«< We are all hysterical to : la > dj يرتساب نو اصم امیج ائ : لوقي 

  » 0me exten«لاثملاومقارلا نبب» : باثكلا اده نم رخألا لصنلاكلذ دعب رطبا .
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 بلق هئم لتخب الف « ةلماك ةمالس اك هؤاشحأ تاس ىذلا مسلو
 ةداز ةضبمن هبلق ضي الو 0 راہ وأ ليل ف ءاعمأ الو ةدعم الو دک الو

 عادص الو مه رسع الو لاس الو كاسم اب باصي الو « ةصقاأل ةبضبن وأ

 . ةايلا عقاو ىف دوجولا لیحتسم مسج وه .. . لأ الو
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 تمادام « ءاوتسالا bd یف بس 4 فارعالا لاع ىف بح ال :دابزو ًامقن
 . هيف ةايلا ةرود دسفت ال وأ مسجلا رهطم هوش ال

 نم اليلق رصقأ قاس وأ « فتك نم الیلق ىلع فتك نرکن نن

 « قيقدتلاو صحفلا دمعتي ىذا ققدملا صحا لإ كالذ رهط ال ثسڪ ؛ قاس

 لكت دبكو أ « لدعملا نع ةدلاز ةعرسب ًاايحأ قفخب بلق دجوب نيحو
 « ییبط » جلا اذېف « لمعلا نع ًاايحأ كسم ءاعمأو « زارفإلا نع احا

 . طبس لالتخا نم هیف ام مغر « ًاغیرم سیلو

 ن ةفيظو ىف مئادلا لالتخالا وأ رهاظلا هوشتقلا لإ ألا لص نح ام

 شضيرم وأ لثخم مسجلا اذه نإ لاقي ذئدنعف « ءاضعألا فئاظو

 ًامقن ةطيسلا تافارعنالا نم ةرناد كانه . سوفنلا اع ىف ملا كلذكو
 تمادام « ءاوتسالا لام ىف بح الإ و فارحالا ماع ىف بسح ال ةدايزو
 ابل وات نأ نكمب ال ماد امو . . امف ةايللا ةرود دسفت الو سننلا »وشت ال
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 لالتخألا ديزي نيح فارحالا ةرئاد سمألا لخدي امنو . سوفنلا نم سنن

 . طيسيأا هدح نع

 اع ىف فارعالاو ءاوسل ةملاح طوطخ لالا ةعيبطب كانه تسيلو

 نكلو . ماسجألا اع ىف ضرملاو ةحصال ةمساح طوطخ دجوت ال ا ٤ سوفنلا

 ًارومأو « فارعالا ةرئاد ىف ةلخاد ابنأ دكؤملا نم نوكي ةنيمم ًارومأ كانه

 ةص انه بس دق « تابش اشيو . ءاوتسالا ةرئاد ىف ةلخاد ىرخأ

 , كانه ةو

 . ذوذشلاب سي امو فارحالاب سی ام نیب قرغلا نایب كلذ دعب یتبیو

 نافلتخي اممنكلو « ءاوتسالا ةرئاد نع لالا ةعيبطب جراخ اهالك

 ذوذشلا امأو « للللا نم لوألا طوشلا ويف فارحتالا امف . جورا ةجرد ىف

 .'ريخألا هطوش وهف

 نم نوناق كانهف . . ةجردلا ف فالتخالا درم تسيل ةلأسملا نكلو

 ٠ ىلإ بلقني ةنيعم ةجرد نع داز اذإ “ىكلا ريغتلا نإ لوقي ةعيبطلا نيناوق
 ةجرد ىلإ ًايشام ىس لظیف « یشملا یف عرسي الثم ناس إلا . "یعون ریغت
 امإو « اشم یست دوعت ال هتکرح ناف كلذ دعب هتعرس تداز اذ . ةنيعم
 امإو . تريغت ىتلا ىه اهدحو ةكرللا « ةيك » تسيلف . ىرج ىلإ لوحتت

 . ريفت كلذك ةكرملا « عون »

 نع فارعمالا ديزي نيغ , نوناقلا اذه كلذك قتبطني سوفنلا اع فو
 «'ةفلتخم ىرخأ ةيلمع حبصيو « ريغتي سفنلا ىف هعضو ناف ةنيمم ةجرد

 . ذوذش اپنا فصوت

 « فارعالاو ءاوتسالا نب لصفت ةعاح طوطخ دجوت ال هنأ اکو
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 ناترثاد امف ء ذوذشلاو فارحالا نيب لصفت ةعاح طوطخ دجوت ال كلذكف

 ةيلمعلا » نكلو . كلت ةيادب ىف هذه ةباهن « ناتلخادتم س ام دح ىلإ س

 . نيفرطلا دنع ةكرتشملا ةفطنملا هذه دوجو مغر نينلاطا ىف ةنلتخم « ةيسضنلا

 الماك اليطعت اماطعي ال هنكلو ةيوسلا ةايحلا ةرود ىف اللخ ثدحب فارعأالاف

 . ليطعتلاو بلقلا اذه ثدحي ذوذشلا بب « سنلا ىف امتفيظو بلقب الو

 : مسجلا نم لاثم ىرخأ ةرم

 داولا ضم ىذلا لئاسلا زرفت الف « امتفيظو نع الثم ةرارملا لسكس دق

 . مضملا ةيلع ف — هرادقم حوارتب - للخ كلذ نع ثدحيف « ةينهدلا
 رفصألا اهلئاس ةرارملا زرفت دق ضرملا لحارم نم ةنيعم ةلحرم ىف نكلو

 . ضارمألا ةيقب اذكهو .. كلت ريغ ةيلمع هذه . ميرس ممست ثدحيف . مدلا ىف

 لظت يهو .. فارعلا ةدلازلا ةيئانالاف . . سوننلا ىف سلا كلذكو

 :ةم رجلا ىلإ تلصو اذ اف . ةع رإلا دح ىلإ لصت ال تماد ام فارحالا ةرئاد ىف

 .ذوذش ىف « منم يبلسلا فقوملاب ءافتك الا مدعو نيرخألا ىلع ناودملا ىلإ

 هنایح ناسنإ شیپ دق اک . . ةايملا ةرود لطعي ال انلق ا( فارعالاو

 ةصفانو ماد ةددم هتايح نوكنو . ةضيرم ةيلك وأ ضيم بلقب اهلك

 انيلوبلا ةبسل ديزت نيح شيعي نأ عيطتسإ ال هنأ ريغ . شيعي هنكلو « طاشنلا

 دق كلذكو . . اهناذ باقلا ةلضع ةيذغت نع مدلا زجعي نبح وأ « مدلا ىف

 « كش الب ًاضیرم نوکیو « اہک هنایح یدم یسضن فارع ناس إلا شیعی

 لصت نح امأ . شيعي - ام ةقيرطب - هلكلو . دودحم ىوسلا هطاشنو

 نيح لالا ةعيبطب ناسلإلا « توم » نو . فلتخم مالا ذوذشلا ىلإ ةلأسملا
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 ماد ءاذيإو مناد بارطضا ىف شيمي هنكلو « ذوذشلا ةجرد ىلإ هسضن لتخت
 . نرخ الل
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 . ذرذشلا ناولأو ةنلتخلا فارعأالا ناولأ نع ثيدحلا ًأدبن نآلاو

 . دحو» نايكو ةجودم ةعيبط وذ ناسنإلا نإ ءدٻ ىذ 'یداب انلق
 نأ نكمر ةطقن لوأ كلك هذهو . ناسن الل لماشلا فصولا وه اذه

 . ذوذشااو فارعالا اهدنع ادبي
 ةخفنو نطلا ةضبق . . نزاوتم لداعتم نايك ةيوسلا هترطف ىلع ناسنإلا

 نارصنعلا هيف طاتخب ىذلا . . دحوملا طبارتملا جزتمملا هجازم ناوک حوراا

 ريصب امإو . . ةزيمتم ةينينلأ الو امي لاصفنأ كانه دوعي الف « ناجزتيو

 نيب بسنلا فالتخا عم « هتالاح نم ةلاح لک یف امم ًاحورو امج ناسنإلا
 . . تالاا فلن

 ناك ىلا ةلالا ىلع هدرفع اممأ دجو ال . نالخادتم نارصنع اه « من
 تالاح ميمج ىف ةدحاو ةبسنب ناربظيال اممنكلو . جازتمالا لبق اهملع
 ًادبأ ثدحم ال نكلو . كاذ وأ رصنملا اذه ةبسن بلغت ًايحأف . ناسنإلا

 نفرطلا نب اهو . دوجولا نع ًابئاغ رخألاو هدرفع ًادوجوم اهدحأ نوكي نأ
 ةلاح نسوكي نأ نكع اهنم لك « ةفلتخلا بسلا 8 فال دجوت نفرطنملا

 اجرا ةوافتملا ةنلتخلا بسنلا هذه نیہ ام جردتپ وهو . ناس إلا ڻالاح نم

 . . حورلا ةيحان وأ دسجلا ةيحان « حولا » لبق نم هاني امف ًابوس ًايعيبط

 ونا اذه لوادنت ةيوسلا سفنلا ن : نيرمأ نأشلا اذه ینانظح الانکلو

 دحأو حونج لع تبت الو « كانه ةرمو أنه ةرم حنجتف « ةرمتسم ةفصب
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 ةيامن ف نزاوتلا ىلإ رمتسملا لوادتلا اذ لصت امنو [ ةيضرملا ةلالا ىف الإ |

 ةو نیلا تاذ ةرم ةعيفر ةضراع ىلع فقاولا ناسنإلا ليم اك . . ىمألا

 كانه نمو انه نم ليلا اذه نوكيف « هلزاوت ظفحيل راسلا تاذ

 . دوشنملا نزاوتلا ىلع هل نبعملا وه

 نم ناول اف ثدحب نا نكمب ةطقن لوأ نايب ىلإ لصن نآلاف

 کک . ذوذشلاو فارحعالا

 فالآل عسقت اهلإ انلقو ء لبق نم الإ اأرشأ ىتلا ةتوافتملا بسنلا هذه

 عقت ىقلا فارطألا نم برتةت الأ ةيوسلا ةلالا ف ىنبني « ةفلتخلا تالالا نم

 ! حورلا رفص الو دسجلا رفص ال : كاذ وأ هالا اذه ىف رفصلا ةطقن اهدنع

 لصت نأ ىضنلا ضرما ةدش تناك ام - ًادبأ ثدحس ال دقو

 نيرصنعلا دحأ ةبسن اف رغصت ىتلا تالاملا نكلو . رفصلا ةطقن ىلإ

 تاظمل نع تداز اذإ ةيوس ريغ تالاح ىه رفصلا ةطقن نم برقي ام ىلإ

 دوذشلا ةرئاد وأ فارحمالا ةرئاد ىف لخد ىهو . كانه نم وأ انه نم ةضراع

 . بارتقالا اذه ىلع تبثت ام رادقبو « رفصلا ةطقن نم براقت ام رادقب

 . حورلا اف بلغت تاعاسو ٤ دسجلا امف بلغ تاعاس كانه نإ اح

 كش ريغ نم ىه — هتالاح فظنأ ىف ىتح س ىسنجلا عاتملا ةعاسف

 . حرص رهاظ بلاغ ىدسج عاتم ةعاس

 .مرص بلاغ ىحور عاتم ةعاس كش ريغ نم ىه ةقرغتسمل ا ةدابملا ةعاسو

 ةيوسلا ةلاللا ىف نكم ال هلأ « ةجودرم ةعيبط » لصف ىنا انکلو

 ًاحور ًاعاتم ةدابملا ن رك نأ الو الاخ ًادسج ًاعاتم سجا نركي نأ

 . اح لك ىف نيرصنملا جازما نم دب الف ء اصلاح
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 ارتقا رفصلا ةطقن نم انلق اك برتقمت ةبسنلا نإف ضرما ةلاح يف امأ

 . ذوذشلا نوكي وأ فارحالا نوكيف « ضرما ةجرد بسحب صقني وأ ديزي

 « اتم قیفب داکی ال .. هناوهشو هتازلمو هدسج وع ء۴ صخش كانه

 نم ىم ده اہ ققحیل هنایک یف ةعدوم ةيحور ةقاط هل نأ ركذپ داکی الو

 ىسورلاو ىركفلاو ىداملا « جاتنإلا » ىف لثمتي ده . ناويلا طاش

 نم ةثيرب « ةلداعو ةفيظن سسأ ىلع ةيرشبلا ةايلا ةماقإ ىف لثمتي . . ًاعيج
 . داسفلاو ظل

 لطمیو هنایک نم دحاو بناجب لمعي . فرحنم صخش كش الب انف
 هيفتك نم ةدحاو فتكب ليم ىذلا صخشلاك و مف . داكي وأ رخآلا بناجلا

 . . همانمو هتکرحو هتساجو هنیشم ف « ماودلا ىلع

 اذه ماعنس | قالخألا نازيم ىف فارحالا اذه عضو نع رظنلا فرصبو
 نع انه مکن انن ف [ةيرشبلا سفنلا ىف رشلاو ريملا : مداقلا لصنلا ىف ألا

 ةدحو ناسنإلاف الإو . طف ىليصفتلا ثحبلا ضرغب ] ةتحبلا ةيسفنلا ةيحانلا

 ..[ ضعب نع هضعب لصف نكمم ال « ةقباسلا لوصقلا ىف اندك أ ا ةبك ارتم
 فتكلا ىذك فرحنم - ةيسنلا ةيحانلا نم - صخشلا اذه لثمو

 . ةلئاملا ةدحاولا

 یصقأ ىلإ ہدسج عاتم نم للقيف . . هحور ةفاظن همه صخش كانهو

 .. هیذؤيو هلو هئمظیو هعیجب . . هنيو هبذعی هدسج ىلع بلقنی لب . . دح
 ,٠ جورا ةعفرب س همهو ىف س رفظيل

 لطعيو هلاك نم دحاو بناجب لمعي . فرحنم صخش ًاضيأ اذهو

 . ىرخألا هفتكب ليم هنأب الإ لوألا نع قرتني الو . داكي وأ رخآلا بناملا

 ۰ . ءاوتسا ال نیتلاملا اتل یفو
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 «دسلا عات متمتسي هلال ال . ناويملا ةيحال فرحا لوألا, صخشلا

 احونج حنج هلأل نكلو . ةيوسلا هتلاح ىف بواطم « ليصأ ىناسنإ طاشن اذہف

 نأ س ةيوسلا ةلالأا ىف س ىنبني ىلا ةلالا ىلع تبشف « ناويملا ةيحان ًاتبا

 . الع تبثپ الو ًارورم اہہ رعب

 اذيف . حورلا عات عتمتسي هنألال . كاملا ةيحان فرحنا ىناثلا صخشلاو

 باث احونج حنج هنأل نكلو . ةيوسلا هتلاح ىف بولطم « ليصأ ىناسنإ طاش
 اهب رعب نأ س ةيوسلا ةلالا ىف س ىفبني ناك ةلاح ىلع تيشف . كلا ةيحان

 . الع تبث الو ًارورم

 سيلف . فارعمالا ببست ناس الل ىميبطلا مضولل ةفلاخم ىأف مث نمو

 نم ريثكلا ليخ دق اك هدحو ةيناويلا وع تباثلا حونجلا وه فارحمالا

 وح مثالا حونملا نكلو [ انودح رثك ألا وه اذه ناك نإو ] سانا

 . ناسن الل ةبسنلاب فارعا كلذك وه ةيكساللا

 هحور وفصتل هدسج بذعي ىذلاف . ةعفر وأ طوبه أ انه سمألا سلو

 نمو . « ناسلإلا » ةعيبط فلاخي هنكلو . . ةعفرلا ىلإ هسفل مو ف فد

 كلذ ىف كح او . هيلع نوكي نأ ىغبني ىذلا ىوسلا مضولا نع فرحنم وهف مث
 . اکامالو اناویح هقلخب م وېف . هللا هقلځ اک هتاذ ناسن لا وهنوکپ نأ غنی

 ناسنإلا ةعيبط نع فارعا ةيكاللا وأ ةيناويملا وح مئادلا حونم لف مث نمو

 . ناسن إلا ةفىظوو

 ةئ رج ةلاحستسا مغر ةيقلطلا تلا نع لصنلا اذه ف ثدحنن نل انلق اکو

 قتلت مةلا لک | ةیسضنلا قلا نع طقف ثدحتنسو « هميقو هطاشنو ناسن إلا

 . [ ثحبلا ةرورضل انه اهني لصفن اًتكلو . ءاوس ىلع ةياهنلا ىف
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 ًادلاز اوم هسقن بن اوج نم بناج ام دق ةيئاويلا وجب حاج لا ناسنإلا

 ةيوسلا هتلاح ىف سيل نذإ ومف . لباقملا بنام لا هسفن ىف رمض اهني « دملا نع
 باصلاك و بف . ةنزاوتم ةلداعتم بسب سفنلا ءازجأ لك امف ومشت ىتلا

 بس ال : همسج نم ناکم یف ٹیبخ مروہ وا « هئاضعأ نم وضع محصتب

 مسجلا كلي ىذلا ضرما بناج ىف بسحب لب « ةحصلا بناج ف خضتلا اذه هل

 . بسانملا هتقو ىف ملاعب ل اذإ هرمديو

 اه دقل . ةلباقلا ةيحانلا نم امام" هلثم ةيكساللا وح حاج لا ناسإلاو
 ةربع الو . لباقملا بنام لا هسفن ىف رمضو دلا نع ًادلاز اوي هسفن نم بناج
 تافصلا هذہب فصتم وهن . . عیفرو ءیضمو هتاذ ف قرشم بنام لا انه نأ

 زكر ىتلا ةيوسلا ةيرطنلا هتزيكر ىع ىأ « ىميبطلا هعضو ىف وهو اہک
 صد هدح نع ديزي نبح هنکلو . تقولا تاذ یف یسور یدسج ءان ىلع

 . هعوجم ىف ىرشبلا نايكلل ليطعت كلذ نع ًاشنيو . اهملع زكتري ىتلا ةدعاقلا

 ةأوانم ىف ةقاطلا فرصب ليطعتو . جاتنإلا مدعب ليطعتو . ةببلسلاب ليطعت

 ىجراملا عمتجلا رورش ةمواقم ىف امف رص نم الدب [ ىوسلا ] هعاتمو مسجلا

 ىلع ةايحلا ةماقإ ىف ا ةدافتسالاو « ةايلاو نوكلا نيناوق ىلع فرعتلاو

 . ةلداعو ةليمج ةفيظن سس
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 كإملا وح مئادلا حوئجلا : فارعالا ناولأ نم لوألا نوللا وه كلذ

 .ناويملا وأ

 . كاذوأ بناجلا اذه وحب ديدشهنكلو تقؤم حونجوهف ىلاثاانوللا امأ

 نبح هتكلو . حورلا طاشنو دسج لا طاشن ضن ىف لوادتي ناساإ اذه
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 نيحو . حورلا ةقارشإ هب جزع الف [ ًابيرقت ] رص هب موقي دسم لا طاشنب موقي

 . لوقعملا دسجلا طاش هب جز الف ًابيرقت رص هب موقيحورلا طاشنب موقب
 ماف رصت ىف نوفرطتم مو . كش الو لالتخا مف سانلا كثلوأ لثم

 نوابقب یدسجملا عاتملا ةعاس ىف . ناسلإلا طاشن لك نوسرام, اوناک نو

 ماعطال لعجم ىتلا حورلا ةقارشإ اطلت ال ةهارشب نولك أب . ناويلاك هيلع

 ینا مہطاشا نوسراو . هتهارش نم بذهنو « اق هب طاخو اده

 ةليج فطاوع هب جزم ىتلا حورلا ةفارشإ هفطلنت ال « ظیلغ یلاویح ظمات یف

 ىلإ هيف نوقرغي ىحورلا عاتملا ةعاس ىفو . . كواسلا ىف ابيذهتو ةقيقر ًانونفو
 . نودوعي مث ! دهزتلاو فوصنلا دح ىلإ . . مهنا نايس دح

 ! ناسلإلا ىب ىف ثودحلا ردا “ىش كلذ نأ ةلهو ىلوأل ودبي دقو

 رطخال ةجرد ىلإ .. ادج ثودحملا ريثك س ةتوافتم تاجرد لع  هنكلو
 , 1 لابلا ىلع

 «نوصقر٬و نورکسیف دس ا عاتم یف نوق رب ةنعارفلا ن ويرصملا ناك د قل

 نوحونيو نوكسي دبعملا ىلإ نوجرخب مث .. سنجلا ةأح ىف نوقرْغَّيو
 ! ةايلأ نع س ةرتف س نوعطقنيو « توم ا نوركذتيو

 ةعاسو كبر ةعاس » : ملام ىف نولوقپ مویلا تح مڙانبأ لازامو

 امف لاح ال برلا ةعاس . كالت نع ةعاسلا هذه لاصننا ىلع ١« . . كبلقل
 س برال اہف لاغ ال بلقلا ةعاسو . « ىويندلا » عاتملل ىا بلقلل

 ! هلا ةدابعو ةرخآلا رك ذتل ىأ

 دئاقملاو « یدایلاال .. لحنتو ناسن إلا ةيصخش ككفتت مث نمو

 ناسنإلا ودبيو . . لئملاو ئدابملا نم “ىش طبترب كواسلا الو . . كواسلا كح
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 رخآلاو . ناويلا نم بيرق وأ ناويح اهادحإ « ناتاصفنم نانيصخش هن اک
 ! ضرألا عاتم نع فرصنم فوصتم دهاز

 شيعت ىطسولا اهروصء ىفابروأ تناك یرخأ ةقبرط لع - كلذكو
 ةدهأزلا ةفوصتملا ةدبعتملا ةيحيسملا ةيصخشلا اهادحإ : نيتلصفنم نبتيصخشب

 ماننألاو ةيجشلا ليتارتلا ىلع ابحاورأ ومس س ! ةسنكلا لخاد ىف

 دودح ىف شيعت ىلا ةيقيرغإلا ةينامورلا ةيصخشلا ىه ىرخألاو . . ةقئارلا

 ةموكح ريغ « ةيعقأولا » ةايلأ لظن مث نمو ۰ بسف ساوا هکر دن ام

 : لوقت ىتلاو . « كءادعأ بحأ » : لوقت ىتلا ةعفرتملا اهلثمو ةيحيسلا ىدابع

 اذإ » : لوقت ىتلاو . « رسيألا هل ردأف نعألا كدخ ىلع مدحأ كبرض اذإ »

 كئاضعأ دحأ كل نأ كل ريخ هن إف « كنع اقلأو امملقاف كنيع كترثعأ
 رشنتال دبعملا لخاد ىف ةمباق ةيحيسملا لظتو . ج یف هلک كندب تلين نم

 ۰ ةايلا مقاو لع اهءأاول

 اهرصع ىف تحنج ىح « ةيصخشلا ةأر ةككضم كلذب ابروأ تاظو

 ! كاذ ىلإ اذه فيضت امن أكف . لوألا امفارحلا راثآ نم دعب قفت ل انأ نع

 حن هنأل فرح ال <« جودزلا وحلا اذه ىلع شيع ىذلا ناسن لاو

 . ةيرطف ةيوس ةيلمع كلتف . حورلا لاع وح وأ دسملا اع وح انقؤم احونج
 لع ىلع ابوانم نک ملام لقاعلا ىلعو » : لوقي لسو هيلع هللا یلص لوسرلاو
 ةعاسو « هسف امف بساحب ةعاسو « هبرابذ ىجانپ ةعاس : تاعاس هل نوک نأ
 ۾ ... برشملاو مطملانم هتجال امف واخي ةعاسو ء هللا عنص فايف ركفتي

 . رذ بأ نع م اجملاو نابح نبا ہاور (۱)
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 داك ةروصب « تقؤملا حونجلا اذه ف فرطنلا نم اشن فارحالا نكلو
 . لاصتا ىأ رخآلاب لصتم ريغ املاع اممم لكل لعجتو «حورلا نع دسم لا لصفت

 . تقؤم ا وأ مئادلا س لاصننالا اذه فرعي ال ةيوسلا هترطف ىف ناسنإلاو
 ٍ تلا طبت رم كوالا .. طب ارتم لماكتم طاشن ىوسلا ىرطفلا هطاشنف م نمو

 ةايح یف لصفنم وه اک مقلا نع كوالا لفت | اذاف . كواسلا کت ےئلاو

 ةرورضلا هك «ىقاو» كواسام راصف س اهبرغو ابقرش - مويلا ةيرشبلا

 ةايلا نع لزرع سلفو ثحبت ءاضفلا ىف ةقلعم مقو ٠ ةزيرذلا ةعفدو ةرهاقلا

 الايك ىف ليصأ ريغ هنأل ةيرشبلا نايك ىلع رطخ فارحا كلذف . . ةعقاولا

 فضلا الإ هنع جتنيال . . تيتفتو ةيصخشلل قيزم هنإ . اهن رطف عم ىشمنيالو

 . راوبلا ىلإ لصي ألا ةباهن فو . . لالعنالاو تاكفتلاو

 صدتف درفلا بيصت ةدحاو ةيلمع ىہف . بوشلاك تالذ ىف دارفألاو

 برألا ف مويلا ماتلا « سفنلا لع » و .اهرمدتف ةمألا بيصتو . هلاك

 رجعيف « ىسشنلا زاها لالتخا م نی الإ اذونش الو افارعلا انه بسال

 عقاولا نكلو .. ةيجراملا ةئيبلا مم مافتلا وأ « فيكنلا » نع امان ازم

 نإ ىو . ةداحلا ةروصلا هذه قبست لالتخالا نم ةريثك ٠ تاجرد كانه نأ

 ةفص الع ىنيال كلذف « الماك از ىضنلا نايكلا نال تناك
 رجعي نأ نود س انابحأ ةليوط تارتفل س دسملا ضر ا . فارعالا

 | ملس هنإ ذثدنع هنع لوق ال ءابطألا نم ادحأ نكلو . لمعلا نع الماك ازت

 . طاشنلا نم "شب مايل نع امامت زجمي ۾ هنأ ةجحب هجالع نع تكسي وا

 فارعلالا نم ةنلتخلا هتاجرد ىلع ىضنلا ضرما اذه ىاعت مويلا ةيرشبلاو

 نیتايح شيع ~ فارغالا نالاح یف — دح اولا صخشلا دجتف , ذوذشلا ىلإ
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 ءافوج لثع ةفلعتم ىرخألاو « ةميهلا وأ ةلالاب هبشأ اهادحإ « نباصفنم

 ىنفنت س ذوذشلا تالاح ىف = ةدحاولا ةمألا دلو . عقاولا نم اه ديصرال

 نوبلطي مهال رشبلا نم افولأ ديبنل اهناوق لسرت مث س ءاخإلاو ةلادملاو ةيرملاب
 | ءاخإلاو ةلادعلاو ةيرلا

 . راودلا اهاعأ دق هيف ةقراغ امنأل اذوذشالو افارعنا كلذ ىرتال ابروأو

 ! رومألا هب ساقت نأ غبن ینلا عجرلا یهو « انمامأ ةيوسلا سيباقملا نكلو
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 طوطللا نع ثدحتنف « ىرخأ ةوطخ ناس إل ىضنلا بيكر تلا مم لقتننو

 . ذوذشلاو فارعالا امف ثدحب فيكو « ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا

 ناسن إلا سفن ف نزاوتلا ثادحإ طوطللا هذه ةيسئرلا مايملا نم نإ

 حبصت ذئدنعو ء ذوذشلاو فارعالل ةضرعىبف كلذ عمو « ابلباقتو امزاوتب

 لثم كلذ ىف اثم 1 نازتا لماع نوکت نأ نم الدب للحللا باپسُا نم اببس

 هلادتعأ مسجلا احن نأ امف ضورفملا « نيفتكلاو نيعارذلا وأ نيقاسلا

 ابنا فثكلا وأ عارذلا وأ قاسلا تاذ ىف للا ثدحب نيح نكلو . هلزاوتو

 نم تناك نأ دعب هيوشنلا بابسأ نم حبصتو هلک مسجلا نزاوتب لخت

 . لاا لماوع

 جتنيف ةلباقتملا ةيسفنلا طوطللا ابيصي نأ نك للحلا نم ناول كائهو

 : ذوذش وأ فارعنا امہنم لک نع

 هراسم نع [جوز ىأ وأ ]| طوطا نم طخ ىأ فارحلا وه لوألا للملا

 مدقلا وأ قاسلا منجا یف جوت اک . هيف ریسی نأ ینبنی ناک یذلا ئوسلا

 حيحصلا اهمضو ىف نركتالف [امم ناجوزلا وأ ]| فتكلا وأ عارذلا وأ
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 نيلباقنملا نيطحلا نم ىأ ةدايز وه ىناثلا للحلاو . ةليصألا ابنهم ىدؤتالو

 دقفيو ٠ ضعبلا اممضعبل ةبسنلاب امم زاوت اهدقني اإ « هل لباقلا هليمز نع
 فتک وا ٤ قاس نع قاس مسجلا یف لوطت اک . كلذل امہت اہنزاوت ایک س فنا

 . . اميج مسجلا ةكرح لتختف . . فنك نع

 . لبق نم ايب اک ةيوس سفن لك ىف ثدحي فارعالا اذه نم ردقو

 ثدح لك ءازإو ةظلب لك ىف لماكلاا اهنزاوت نزاوتت تلا سفنلا دجوت نلو

 نيح اذوذش وأ ةارحنا هيمسن امنو [ 1 دجون نأ ابولطم سولو ] ثادحألا نم

 . لوقعملا ردقلا نع ديزب

 . لالتخالا ناولأ اهنم لك ىف ضرعتسنل اهلك ةلباقتملا طوطحلا عبتتنسو

 . . الع اہعسوأو ةيرشلا اشنا طط رلمخ رک أ ءاجرلاو فوللا

 تالاجم عاسنال ةضرع اهدشأ ىه [ هلاذ ببسلا اذ وأ ] هتاذ تقولا فو

 !ذوذشلاو فارعإلا

 ةمهم نايدؤب ءاجرلاو فوللا نأ « ةلبافتملا طوطللا » لصف فاني دقو
 . سئئلا هن ودٻ مقتساال ةايحلل مزال امهم لكف . ناسل إلا ةايح ىف ةيسيئر

 هتمېم یدژیو حسیحصلا هعضو یف امهم لک نوكي نأ طرش ىلع نكلو
 . ةحيحصلا

 نك نيدللا فلتلاو رطحلا نم ناسن إلا ةايح ةنايص ىلوألا هتمهم فوملا

 . فوللاب ىرطفلا روعشلا اذه هبيكر ت ف نكي م ول هيلع ايضقي نأ
 ناسا إلا ضرع هتاذ وه هن اف هراسم نع فوللا طخ فرحنپ نیح نکلو

 ! راوبلاو فلل

 ۰ باتکلاا ذم ¢ ةيرسبلا سالا یف ةلباعأا طوطخلا ف لصف مجار )1(
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 هناکم نم مدقتی الو لسع ىلع مدقیال ءیش لک فاخب ىذلا ناسنإلا

 هجاتنإو هطاشن نم ريك ردق لطعتي اذمو 1 قيرطلا ىف راطخألا ةفاخم ةوطخ

 بارطضالاو مئادلا قلقلا نع الضف « ةيوسلاهنلاح ىف هيدؤي نأ نكعر ناك ىذا
 نابج صخش وهف كلذ قوفو . راطخألل مئادلا عقوتلا نم هبيصب ىلا ىسضنلا
 یمسیالو« املظ دوذیالو ىذا هسفن نع عفدی وهالف .مادق الو فوخ اهاکه تایح

 . ةقشملا نم "ىثل ناسنإلا ضرعت ىلا ةماعلا رومألا نم مأ ىف ةكراشملل

 فارع الا اذه هبفن ىف لمعي ام ردق ىلع هعمتم هدقفيو هسفن دقف كلذبو
 .ذوذشلا كلذ وأ

 « ىفرملا» ضعيف . . اصصختم نوكي دقو اماع فوملا نوكي دقو

 .مالظلا وأ . ةدحولا فاخب ىذلاك انيمم ايش فاخب مهضمبو .“ىش لک نوفاخي

 انضرغ نم سلو ! راصرهلاوأ . .ثداولاوأ .ضرملاوأ . رقنلاوأ .توملاوأ

 هذه ثدحن ىتلا ةيروشاللاوأ ةيروعشلا بابسألا حرشن نأ ثحبلا اذه ىف

 سفنلا نع ةماع ةيرظن ددصب انه نحو « صصختم ثحبم كلذف . تافارحالا

 نم اه دي ال هلأ ركذن نأو « ةرهاظلا هذه فصن نأ انه انسحبف . ةيناسن إلا

 ءاوس [ ببس نم هل دب ال فارحمالاو ء ءاوتسالا وه لصألاف ]| امدح بابسأأ

 ةفصب ةلونطلا ءانثأ ىف ً(استك | وأ اثارو ًادادعتسا بابسألا هذه تناك
  ةصاخ ةلوفطلا ةرتف ىف - ةبيلسلا ةيبرتلا نأ كلذك ركن اك . ةصاخ

 ةيرطفلا فولا ةقاط هيجوتو « جاجوعالا انه مبوقنب ةلكوملا ىه

 . للا اهراسم یف

 سفنلا ىف ةلباقتم طوطخ > لمف « ةيمالسرالا ةيبرثلا جنم د باتك مجار )١(
 .ةصاخ ةفصب « ةيرعبلا
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 دقو . ىميبطلا هردق نع ةدايزلاب فرحتي نبح فوللا نع انثدحم دقو

 ةليضف فوللا ناصقن نأ ةلهو لوأل ودبي دقو 1 ناصقنلاب كلذك فرحني
 ! هانی نآل ناسن إلا یمسپ “یش یھ لب « امجالمل یعاد الو امف بیع ال لیہ

 هرادقم نع هسفن ف فوللا صقني ىذلا صخشلاف ! كلذك ألا سلو

 هنأ . . ملأ دنعم حجبتم ةقيفلا ىف هئكلو , امادتم ایرج ودب دق ییبطلا

 | اذإ یتحو .. بقاوملا فاخب الو « قملا فاخإ الو « هللا فاخب ال ! فاخب ال

 بطعلل ضرعتيف ةالابم الب رطاخب دقف ء ءاذيإلاو رشلا قيرط ىف فرحني
 . كالملاو

 نوكب دقو . . فارحمالاو ءاوسلل قيقد سايقم لالا ةعيبطب دجو الو
 . .ةلقعتم ريغ ةرطاخم رخ فقوم ىف نوكيو ةمزال ةرورض فقوم ىف مادقإلا

 فرصت وأ دحاو فقو فرحنم وأ ىوس هنأب ناسا ىلع كلا نكي الو

 . تفرصتلا نم ةعوممو فقالا نم ةعومج« كلا نكي امن ]و ء دحاو

 ءارغإو « ةيحال نم فوللا ةنزأوم هتمهم . . رخآلا بنالا نم ءاجرلاو

 ىدۋب ةيوسلا هنلاح ىف وهو . ىرخأ ةيحال نم ءانبلاو جاننإلاو مدقنلاب ةيرشبلا
 ةدايزلاو صقنلاب فارحالل ةضرع هنكلو . ناسلإلا ةايح ىف اسیر رود

 . ءاوس فوللاک

 ةايللاو اماشتم صخشلا حبصي ىيبطلا هلدعم نع ءاجرلا صقني نبح
 تإلاج نع رسحشتو شكدنتف سفنلا بصي ضرم مؤاشتلاو . ةمناق هيليع ف
 ىلع تّوفيو ةايللأ عام دسفي ذؤم روعش هنأ نع الضف « ىويلا اطاشا

 سوننلا بيصي ىذلا لألاو نزاو ىلا نع الضف « امابيط سنللا

 . روش لكو فرصت لك فيكيو « ةمبناشملا

YAAK 



 ! ةغراف امالحأو فوجأ الايخ حبصي ىميبطلا هلدعم نع ديزي نيحو
 هادخ دروتب یذلاک « هرهاظ یف اقارب ًاضرم ناک نإو كلذك ضرم وهو

 ! طاشنلاو ةمالسلا نم ال ىلا ةجيتن

 دوعت ال ماهوأ ىف مهنايح نوقفني دلا نع دنازلا لؤافتلاب نواصملاو

 راخبلا ءان اك . مفان جاننإ ريغ ىف ىويلا مېطاشن ددتو « لئاطب مملع
 كر ةقاط ىلإ لوحتي نأ نم الدب لوأب الوأ راخبلا هنم برستي « بوقثملا

 . عقاولا لاع یف

 دقف , ءاجرلا « عون » ىف تافارحا نم طحلا اذه بيصي ام ريغ اذهو

 ةا یو . راوبلاو ررضلا الإ هنم هبيصي ال ممأب قلعتي دقو « الطاب وجر
 . تاقاطلا ددم و نزا وتلا دقفي لالتخأ وه

 نيطملا نم هدرفج طخ لك بيصت ذوذشلاو فارحالا نم ناولأ كلت
 امهضعبل ةبسلاب ناطحلا نزاوتي ال نيح رخآ فارحبا دجو مث . نيلباقتلا
 .رخآلا اممنم لك لداعيل انزاوتي نأ ةيوسلا ةلالا ىف امف ضورفملاو« ضعبلا

 «وضرم حونج ثدح فوملا ىلع ءاجرلا داز وأ « ءاجرلا ىلع فوللا داز اذإف
 . راسيلا نم وأ نييلا نم ةلئاملا ةدحاولا فتكلا ىذب لبق نم هانهمش

 .. دحاو فرصتالو دحاو فوم ناسنإلا ىلع حج ال لبق نم انلق اکر
 . تافرصتلاو فقأوملا نم ةلماك ةع و مجم ام إو

#X# #* 

 داك ناذملا « ةيرشبلا سفنلا ىف نايلاتلا ناطملا اه هركلاو بملاو

 ., ءاجرلاو فوللا ةحاسم ىواست اممحاسم

 . ذوذشلاو فارحالا نم ىتش ناولأل ةضرع اهو
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 اهربتعا هنل تافارعلالا هذه نع ديدش ليیصفتب دیورف ثدحس دقو

 بص انه نمو « نيديحولا نيطحللا لب ةيرشبلا سفنلا ىف نييسيئرلا نيطحلا
 ! ةيرشبلا تافارحا لك امف

 . ةريثكو ةديدش امم نافارا نأ ديورف نع رظنلا فرصب مقاولاو

 ةمدقمالو ءاجرلاو فوللا ةحاسم نم ربك أ تسيل سفنلا ىف اممتحاس نأ عمو

 مث نمو قدأ طويخب ةءوام ةحاسملا هذه نأ الإ « ديورف نظ اك ام هلع

 ! رثک أ یہف

 قحتسب ال صخش وأ ءىش ىلإ هجوتپ نأ بحلا ف ربک الا فارعنالا

 ًاحتسم ناک ولو - صخش وأ ءیش ىلإ ھجونب نأ یئاثلا فارعالاو ۱ بحلا

 . بواطملا نزاوتلا ناسن إلا دقني نيرمألا اكر ! یفبنپ ام ربک أ ردقب ۔ بحال

 ماظن وأ ةركف وأ “ىش وأ صخش ىلإ بملا ةقاطب ناس إلا هجوتي نيح

 هاجم ا ىف بحمل ا اذه ءارو فرحت وهف « بلا قحتسب ال فرصت وأ فقوم وأ

 ردق ىلعو . حيحصلا امها ىف ةيرطفلا بلا ةقاطل ًامدختسم نوكي الو « لطاب

 فقوملا وأ ماظنلا وأ ةركفلا وأ ءىثلا وأ صخشلا كلذ ىف دالا نوكي ام

 .ذوذشلا ةروطخ وأ فارعألا ةروطخ نورك فرصتلا وأ

 «هطب اوض هدقفپ ًاقینع ًاهجون هلک كاذ نم یش ىلإ ناساإلا هجوتپ نیحو
 غبن قم الو فقر نأ ینبنی نبأ فرعی الو « هدشر كل الو « هنن كلي الف

 . سومام رهاظ لالتخا اذہف . . مجري نأ

 « هيف فارع الا رهاظم الو دسانلا بلا ناولأ ىف ضوخت نأ دير الو

 ةباتكلا ف صصخ ىذلا - ديورف نأ ىلإ طقف ريش انكلو . ةرهاظ ىف

 نم نوا ةدسافلا قلا بح نأ هباسح ىف لمجب ل - بلا تاذونش نع
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 رعاشم نأ هباسح یف لمي ملو | هباسح یف عقلا لخي ال هنأل . . فارعالا
 ! ذوذشلا ىهاهدحو « ةفاظنلا » بتعب هلأل « ذوذشلا نم نول ةمرحملا بحملا

 نول یااستلا نإ ۸۲ص 1ط: (ه۸ع1طنان هد باتک یف ةحارص دیورف لاق]
 ءابه ديورف هلذب ىلا ىململا هلا نم ريثك ميضي مث نمو [ ١ ذونشلا نم
 | ذوذشو فارع ا نم هتیرظن فام ببسب

 نيفارعلال ةضرع وهف . هتاذوذشو هلافارعلا ف بملا ونص هركلاو
 فرصت وأ فقوم وأ ماظن وأ ةركف وأ “ىش وأ صخش ىلإ هجوتلا : نييسيئر

 هلك كلذ نم "ىش ىلإ هجوتلاو [ بملا قحتسي لب ] هركلا قحتسي ال
 هن ارتا هلثعت ناسنإلا دقمت فثملا نم ةجردب [ اح هركلل ًاتحتسم ناك ولو ]

 هكلا نع ةئطاحلا هتيرظن ىف دي ورف ءارو یر لا ینبنی ال یرخا ةرمو

 طوطحملا لصف ىف هركلاو بلا نع ثيدملا ىف لبق نم كلذ انحرش دقو ]
 ناسنإلا نأب ةلئاقلا هتروطسأ قدصن نأ زوج الو [ ةيرشبلا سفنلا ف ةلباقتملا

 !بملا رومشب هيلإ هجوتي ءىش وأ صخش لک ىلإ ہرکلا روعشب ًایئاقلت هجونب
 . [ 4سط1 »نادم ىئطاعلا جاودزالا ةروطسأ ]

 «رخآلا ىلإ نطحلا دحأ ةبسا ةدايز نم رخآلا فارعمالا ىب مث

 . نالداعتمو نايزاوتم امهنأ امف ضورفملاو

 « ًاتح فيطل صخش هركلا نع بحلا ةبسن هيف ديزت ىذلا صخشلاف
 هرادقم نع دیزب نح هنکلو . هرهاظ یف لی كلذ لكو . دودو « حاسم

 . همواق الو رشلا هرکی ال نیح وف , جتنم ریغو . یعقاو ریغو یاس صخش

 نوكت اذا . . ابموقي الو سانلا تافارعا هرکی الو . داسفلاو لظلا هرکی الو
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 تمعنص اذامو 1؟ بلا هعنصي ىذلا ءافصلا لكلا ةيلمعلا ةميقلا امؤ !؟ ةجيتنلا

 ةيرشبلا لاح نيسحب ىف ء فطلو ةدومو ءافص نم امف ام لك يلع ةيكودنملا

 ! ؟ حح جرم ىلع اہتماقإو

 ريللا بحب ال دوقح صخش وهف هركلا ةبسن هيف ديزت ىنلا صخشلا امأ
 ًاداز ازارفإ «زرفي » هنأل ضيرم صخش وهو . سانلا بحال هلل سانا

 .بواطملا لدعملا دودح ىف اهزارفإلظب نأ ىنبني ىلا «ةيسفنلا هددغ»ىدحإ نم

 هيف ناسن الل ةدارإ ال هركلاو بحلا نم ًاردق نأ ىسنن نأ ىغبنب الو

 ناسن إلا نم بواطملا نكلو . فارحالا ةرئاد ىف ربتعي ال كاذلو | ةليح الو

 لوقعملا قاطن ىف هركلا وأ بحلا اذه حبصيل ةطباضلا هلمارف مدختسي نأ

 ةرئادف ربتعیالو "| ! . . ام انوه كودع ضنباو ..ام اوه كبيبح ببحأ ]

 نزاوتملا ناسإلاو . لوقعملا نع دئازلا ردقلا الإ لاح ىأ ىلع فارعلالا

 ردقب ةحيحصلا ةبجرلا اج وو تالامفنالا هذه طبضب = هنزاوت کپ

 . نازتالا اذه ىلإ لوصولا لواحي ال نبح فرحنم هنكلو . عيطتسي ام

## % 

 ساوملا هكردن اب ناعإلاو . . لايللاو عقاولاو . . ةيونملاو ةيسحلا

 انيب ا تناك ن إو « ةلخادتملا ةثالثلا جاوزألا كلت . . بيفلاب ناعإلاو

 بيصي اك ذونشلاو فارحلالا اهميصي <« ةلقتسمو ةزيمتم - لبق نم

 . طوطملا ةيقب

 حبصيو یسجلا عاملا ف ناس إلا قرغي ادعم نع ةيسللا ديزت نبح

 . هاشم لکو هه لک

 . هلع هللا ىضر ةر ره بأ نع (۱)
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 لك ح بصيو سلا هعاتم ناسن إلا ىسني امهدعم نع ةيونعملا ديزن نيحو
 ءىث اذه نأ  ةلهو لوأل - انل ودبي هنأ كش الو . تايونملاو قلا هم

 . كيذكه دج | صألا اربد ولانکلو . هيف بیع ال ليج

 نولأسي لسو هيلع هللا یلص ہللا لوسر جاوزأ تويب ىلإ طهر ةلالث ءاج »

 هللا لوسر نم نحت نبأ : اولان ١ اهولاقت مهمأك ,اوربخأ اماف « هتدابع نع
 : مدح لا ؟ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دقو « لسو هيلع هللا یلص

 : رخنآ لاقو . رطفأ الو رهدلاموصأ انأو : رخآلا لاقو . ادبأليللا ىلصأف اأ امأ

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءا . ًاتبأ جوزتأ الو ءاسنلا لزتعأ اأو
 كلو . ہلکا قتأو هل ک اشخأل ینإ هللاو امأ ؟ انکو انک منلق نیذلا متا

 .«ینمسلفیتنس نع بغرف .ءاسنلا جوزتأو «دقرأوىلصأو ءرطف أوم وصأ

 ًامأ تايونعلاب ماتهالا سيل : فقوملا حاتفم انيطعي ةعقاولا هذه ردو

 . هللا نع ةفالللاب ةريدجلا ةدشارلا ةيناسنإلا ةبلط وه لب . هتاذ ىف ًامومذم
 طباق . نيهرتيو سحملا ماع ناسنإلا لمه نيح مقتست ال رومألا نكلو

 نيم ناسنإ نم دمحم امو | جاتنإلا فقوتو ةايملا ةيلع فقوت كلذ حأتنلا

 نأ هل دص الانكلو . سانلل لئلا برضيل هتايسح ىلع هتايونعم بلغ نأ

 . ةايللا عفنيال ايس الثم ىطعي هنأل  ةلالثلا طهرلاكئلوأ منص اك كلذ ف غلابي

 . [ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كات امف غتباو ]

 . ناتیرورضو . . ناتنزاونم ناتیرطف ناتقاط لای او عقاولاو

 اذه ىف روهلظلا ديدش فارحما وهو . . فارما كلذف ةيعقاولا تداز اذاف

 . ةرهابلا هتاحوتفو ىبلعلا مدقتلا لظ ىف مويلا شيعي ىذلا ةيرشبلا نم ليجلا

 [۷۷ ] صصقلا ةروس (۲) . هنع هللا ضر سا نع (۱)
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 تباصأ ىقلا ةضيرملا ةيعقاولا هذه نع اندم باتكلا اذه ريغ ىفو

 ثدحتناع إو. كانه هانبتك ام انه ديعن ناو .ةثيدملا « هتضمن » ىف برفلا

 . ةيسفن ةرهاظكض را اذه نع

 آرهاظ ًاجاتنإ كشالو هيف جتني « عقاولا » اع فكممني ىدلا صخشلا

 رص نیح یدم یصفأ ىلإ هتف قضی هنكلو .ةدالا باسح یف ةوق داد زیو

 هذه ةايحلل هتفاضإ نم نكي اميمو . روصعلا ىتيضلا مقاولا اذه یف هماتها

 اذه زراب لثم ىكیرمألا بعشلاو . اهقافآ قييضتب امم صقنب وهف ةيعقاولا

 ةلآلا هشي راص دق س عقاولا راد یف هنابح ةدش نم س وف ءفارعالا

 . امساسجإ مدعو . . اهنقدو اهماظتن | یف

 لدت ىهف . ةلالد تاذ ةمزأ ثيدحملا رصعلا ىف نوننلا امم رم ىقلا ةمزألاو

 نبح ةريطخ ةرهاظ ىهو « هفانجو ناسن إلا بن اوج نم بناج بوضن ىلع

 .ناويلما طيعو ةلالا طيح ىف هرصع وىرشلا ولأ فقن األ ءاهادم ىلإ لصت

 قابس یف هرهاوظ ودې « ایسورو اکی رم هماعت یذلا « ململا » لكى عو
 متادلا طوبملا ىلإ اهتيرط ىف نيبعشلا نيذه « ةيناسنإ » نف « راب لا ءاضنلا

 س لبق نمائیپ و وهو . هقافآ مسوو عقاولا نزاوي یذلا وه لایحلاو

 هرعاشمو هراکفآو همظن ناسن إلا نسحب نلف .ةايحلل یرورص رصنع

 اهو س لاكلا روصتو لاجلاب ساسحإلاو .اهنم ريخ وهام « لي » اذإ الإ

 جسم » و « ديلاةتلا ةكرعم » و < مالسإالاو ةيدأملا نيب ناس الا » بات (1)
 . ةصاخ ةفبمب « ىالسرالا نفلا
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 ةردقلا قيرط نع الإ ناني ال - مدقتلا ىلإ ةيرشبلا عفاود نم ناليصأ ناعفاد

 . . ةيرشبلا ةايح ىف لايملا ةمهم كلتو . عادبإلاو لّيختلا ىلع

 ناذللا ةملاوأ صخشلاف . . مفننالو رضت لايملا ةبسن ىف ةدايزلا نكلو

 .ءیش ال ینامنقاط ناددبیو « عقاولا لامل ًاتبش ناجتنپ ال لایللا فناشیعب

 . . ضيرم صخش لايللا نم ةماد ماهوأ ىف شيمي ىذلا صخشلاو
 ءاوطنالل ةضرعو « ةصاخ ةفصب ىساجلا « ذوذشلا ناولأ نم ريثكلا ةضرعو

 هنكلو « تافارعلالا هذه لكب باصي نأ ىرورضلا نم سلو . ةيبلسلاو

 هالو « هتالایخ نزاویل مقاولا وح هنقاط هجوپ ال هنآل « امه ةضرع لوقن اک

 ‹ ةظقيلا مالحأب باصيف لايملا اع ف - ًارظن  هدوجو قتقحب نأ دوعت
 صخش هتالح لك ىف وهو . . رشا ىعقاولا طاشنلا نم اليدب كلت حبصتو

 . لؤروم رع

 ساوملا هكردت ا ناعإلا هاذ ءیشلا سلو س كلذ نم بيرقو

 . بيغلابناعإلاو

 ةديقعلاوهلا هباسح نم ینلی « بسخ ساوا هکردن امف هلاع رصحب یذااف

 ىذلا وهرطحلا فارعلالا انهو . راکفأو رعاشمو مظنو ىق نم اہہ لصتپ امو

 برفلا هينامب ام لكه نع ببستیو « رضالأ هتقو ىف برغلا ىلع یلوتسب
 .راكفألاو دئاقعلاو ظنلا ىف تالالتخا نم

 ًاريثك ل دمي - بينلاب ناعإ وهو - رخآلا مويلاو هلاب نامبإلا نإ
 . تافرصنلاو تاقاطلا نم اريثك نزاوو « ىرشبلا كواسلا ناولأ نم
 هجو المت ىلا ملاظملا هذه هنع جتنيام لقأف رخآلا مويلاو هللا راكنإلامأ
 . هللا قتليس هنأ هباسح ىف سبل هنأل امکترپ نم اہکترب قتلاو « ضرألا

  تافارعا نم هنع جتني امو - ضرألا عاتم ىلع عشبلا بلاكلا اذهو
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 للاخ رخل موب دوجوب سانلا ناعإ مدع هيف ىساسألا "لمعلا بلاك وه

 .لوزپ ال دلاخ ےن هلم حبشي ال ىذلا لئازا هعاتم نع ناسن إل ضوعب « ےنلا

 موبلا هيناعت ام لازو ةيرشبلا لاح حاصنال رخآلا مويلاو هاب سانلا نا ولو

 .ةيرمشبلا خيرات لك ىف هل ليثم ال ىذلا ىيصعلاو ىضنلا بارطضالاو قلقلا نم

 . . ونش الو ارعا الو « ًاضرم اذه ىسي ال لالا ةعيبطب برغلاو

 ! تٿاذ ونشو تافارع او ضارمأ نم هنع اشن ام یرب وهو یتح

 . بولطملا هلدعم دودح ىف لظب نأ ىغبني بيغلاب ناإلا نكلو

 . فارحالا نم ىرخأ ناولأب ناسن إلا بيصت وسلا لدعملانع هتدايز ناف الإو

 س ساوملا کرد ام ناعإلا باسح ىلع - بیفلاب دئازلا نامإلا

 لامعإ نم انجي تلا ةياملا جاتا و « هرکفو هلع لاهل ناسن إلا ضرع

 .هركفو هلقع

 « ساوا هکردن ام ىلع هلک ماقا یی رجتلاو یرظنلا « ململا» لاها هضرعب

 اف تلا الو الع ةرطيسلا ىلإ ليبس ال ةيبيغ لءاوعب اباك ةايملا رمسفيف

 . [ ةفارللا اشم اذهو . . رحسلا لامعأب الإ ]

 یثالو|سملا ءارو ام اعبان یش لک مادام .. ساوسوال كلذكه ضرميو

 < موهنمالو رهاظ ببسالب ریغتال ةضرع “یش لکو « “یشب نیقیالف [سلا اعف
 [ساوسولا ًاشنم اذهو| .. لوب “ىشل المر نوكت دق ةحناس لکو ةكرح لکو

 لماوعلا نإو . "ىش لكل قيقا مبنا وه سحلا ءارو ام نإ ةقيقحو

 س بيفلا ءارو نم - هللا نكاو . ةايللاو نوكلا ىلع رطيسن ىلا ىه ةيبيغلا

 مم مافنت ىتلا ةادألا ءاطعأو « هيف شيعي اسوسحم املاع ناسنإلا ىطعأ دق

 س لقعلا یهو س ام عفتنتو امدختستل هنبلأوق فرعتتو سوسعلا ماعلا اذه
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 تاوامسلا یف ام ل رسو » | ضرألاو تارامسلا یفام لک ناسن الل رسو

 مدختسي نأ ناسنإلا لع انيعتم حسیصأف . [ “«هنم امیج ضرألا امو

 عقاوال رادهإ وهف « لدم ا نع ةدئاز ةبسنب وأ ء هدحو بيفلاب ناعبإلا اما
 . بارطضاو سفنلا یف كلذك قلقو رثا جاتنإلا نع لیطعتو ىسحملا

 . نامإلا انه ىفتت لمسلاو « ام نيملاملاب نابإلا وه نزاوتلاو
 «ركنملا نع نوهنتو فورعم اب نورمأت ساناا تجرخأ ةمأ ریخ منک <[

Oe Bat 
 | € هللاب نوم وو
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 ناد ؤت امو « ناتنزأوتم ناتلداعتم « ناتيرطف ناتعزل ةيعاجلاو ةيدرفلا

 نيتعزنلا ىدحإ تداز اذا . نزاوتلاو لداعتلا اذ ناسنإلا ةايح ىف امرود

 . شضنلا نزاوتب لحم فارعنا كلذف ىرخألا باسح ىلع

 ةيئان أ ةيدرفامإو « ةيئاوطن | ةيلازعن اةيدرفامإ ىهف ةيدرفلا ةعزنلا ديزن نيغ

 . ةيوسلا سفئلل ينبني اع فارحتاو ضرم ىه نينلالا الك ىفو . ةيناودع

 ةيدرفلا : اس نيضرم نم جزم بلاغلا ىف ىهو ] ةيئاوطنالا ةيدرفلا
u (D0مج دق . ةايلأ عتاوالو عمتجلا ىلإ جرخت الو ابناذ لخاد عبق |” ةيبلسلاو س . م “*  

 دق لب [بلاغلا فإ ةر رشتسيل ىهو . ةعاملا بناج رسحناو درفلا بناج اف

 نوبح ال ممكلو . مهلقو مبملمب ةيرشبلا نومدخي نونانفو ءاماع اهْنم نوكي
 دودح فو « ةروصحمو ةقيض ممالماعم ,. هن وقيطب الو ةايلأ مم رشابمل ا لماعتلا

 . [۱۱۰] نار لآ ةروس (۲) ]١١[ ةيئاجلا ةروس )١(
 اهلخادتو شارمألا جازتما نع لصفلا رخآ ف ثدحتنس (۴)
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 « هلم نوبرهم مېنکلو « ادج ممتجلا ىلع نوفطعي دقو . تاعاجلا ال دارفألا

 ةوشنلا ثدحب ال « ممسوقن ىف لطعم نيرخآلا عم رشابملا لءاعتلا زابج نأل

 نوبيط [ بلاغلا ف ] مهنألو . . ةيوسلا سوفنلا ىف امدح ىتلا ةيعيبطلا

 وأ « مذونش وأ ميفارحلا نع زواجتت سانلاف « ىركفلا مبجاتن اب نوعفانو

 ةضيرف سيل وهو ! لالتخا سفنلا سايقم ىف هنكلو ! هنع ثيدحلاب ىلسنت

 ىلع لب . روظلا نم بهاولا منع ال ءاوتسالاف ١ نيركفملاو نيئانفلا ىلع

 ىف ءايوسألا نوناننلاو نوركفملاو . اهرم ديزيو اهنتحاسم مسوي سكسعلا

 نومدقي نيذلا نييئاوطنالا نييلازمنالا نم ةايملا ىف ارثأ دعب أ ىسضنلا مهميكرت

 . راكضفألا هذه قيقحتل مقاولا لاع ىف اودهاجب نأ نود مراكفأ ةيرشيل

 .. سياقملا عيمجإ ضعب نم لضفأ مهضعب نكساو . اواعام تاجرد ٍلکلو

 نأل « اضاو فارالاب اف سانلا سجي قلا ىہف ةيناودملا ةيدرفلا امأ

 دوجوب سجال یئانأ صخش شرا اذه باصملاو . هسجبو هربظي ناودملا

 طنضب مهدوجو ناک مب سحب وهن « نیرخآلاب سج نیحو . هتاذ الإ دحأ

 . مملع یدتعیو مههرکیف ! هقح نع دئازلا شفتنملا وه هدوجو

 ضرم نايغطلاف كلذلو . ةيناودعلا ةينان ألا ةيدرفلا ىوذ نم مهلك ةاغطلاو

 ةمامزلا نيب قرفلا انهو . ىوس صخش هيلإ أبل نأ نكمالو . ىش

 سيل هنكلو « ةيصخشلا مض هنأ یأ « مظع » صخش ےعزاف . ناینطلاو

 , اه ةلماعملا نسح اهن صلخ ايم بواجتم ةعامجلل بح وه لب . اينانأ ايدرف

 ةيغاطا هتينانأ سيلو « ةدايقلا ناك ىف هلجي ىذلا وه هتيصخش مظع امنو

 قرفلل حضاولا كلا ناك ابرو . مهعاضخإو نيرخآلا دابعتسا ىلإ ليم ىتلا

 نع ثحبپ عزا نا « ةيغاطلل ىسضنلا بيكر لاو معزا یسفنلا بکر تلا نب

 نيعتسيف ةعفان ةفاط ىلع عقو الك حرفيو « اهسنيف ةعاجلا ىف تاقاطلاو ىوقلا
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 ةفاط دجو املكف <« هسنن الإ قيطي ال ةيغاطلا ايب <« مامألا ىلإ اهعفديو اهم

 نوكت نأ هينميالو ! سيسلا ردغلا قيرطب ولو اهنم صلختلا ىلإ ىس ةزرإ
 .هاوسدحأل ةحلصمالو « رخآلاو لوألا وه هدنع هن عقنف . عومجملل ةعفان

 « ةدئازلا ةيباسلاو ةيدرفلا : امم نيضرم نم حزم ةيئاوطنالا ةيدرفلا نأ اكو

 . ةدئازلا ةيباجبإلاو ةيدرفلا : نيضرم نم حزم ةيناودملا ةيدرفلا كلذكف

 ىدرفلا نايكسلا زربيو سفنلا نم ىعاجلا بنا لا رسحني نيلالا الك ىفو

 يجف امنكلو « ىرخأل ةيدرف نم ءوسلا ةجرد فلتختو . روصلانم ةروص ىف

 . ليما ىرطنلا ءاوتسالا نع فارعنا تالاا

 بهذي ضرم ىف .. ةعاجلا ىف حايسنالاوأ . . ةدئازلا ةيعاجلا ةعزتلا امأ

 قاسني ىذلا « ةيصخش الو هل ىأر ال ىذلا ةعمإلاف . ابفعضب وأ ةيصخشلاب

 .. نيا ىلإةراو لامشلاىلإ ةرات ريسيو « قعانلكء ارو فتو ء ىأر لكء ارو
 هل باسح ال المهم اک حبصأو « هتیصخش تحاف هتیدرف تعاض صخش وه

 اومدعيو مهناوذ اوبيذيل سانلا قلخب | هللا ناف .. رطخ ضرم اذهو .نزو الو

 هللا اهم سما ىتلا ةدشارلا ةايملا ةماقإ نأ نع الضف . وحنلا اذه لع ميصخش

 ءالؤه امأ . تاعبتلا لاتحا لع ةردقو ىأرو ةيصخش ىوذ صاخشأ ىلإ جاتحت

 هلک اب یذلا دوقولا مه مو . ايش نوضقني الو ًائيش نوميقيالف تاعمإلا

 . ةيغاطلا نوعنصي ديبعلاف . ممايغط ىلع ةاغطلا نوعجشي نيذلا مه لب « ةاغطلا

 . ] °« نيقساف ام وق اوناك مہنإ . هوعاطأف هموق فختساف » 1

 ةيوس ةعزن ىهو . اهم بواجتيو امو ةعاجلا ناسنإلا مدخب نأ ليجو
 < ةدعاص ىهو اهرباسف « اهف نني نأ امأ . ةايلا ىف اهرود یدؤت ةبواطم

 )١( فرخزلا ةروس ]٤[ .
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 وهو « بلقلابولو « طخ نبح اه وقت رکفیالو « نایسةطباه یهو اهریاسیو

 . ناوملاو ىزللاو فعضلانع الضف « ديفمالو ليج ال ىمأف .. ناعإلافعضأ
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 اهادحإ تداز اذا « ناتلدامتم ناتيرطف ناتعزن ةيباجبإلاو ةيبلسلاو

 . لالتخالا سلا ىف ثدح تصقن وأ

 ةايح ىف ةيرورض اهنأ فكو « ةيوسلا ةيبلسلا رود لبق نم انب دقو

 « ةايملا نع ًايئاوطنأ الازعنا تناك ءاوس « ةدئازلا ةيبلسلا امأف . ناسنإلا

 ةفاط ددي ضرم ىف . . سمو ةيصخشلا هيف ميضت ةعاجلا ىن ًاحايسنا وأ
 نأ نكمي ناك ىلا ةلماكلا امتر ج ريغب وأ « ةرم ريغب اهعيضيو ةيلا ناس إلا
 . « ةيصخشلا » بيصت ىقلا ضارمألا نم ىهو . ةيوسلا ةلالا ىف اهبل إ ىدؤت

 نوكي نأ نكي الو « ةيوق ةيصخش اذ نوكي نأ نكم ال ىلسلا صخشلاف

 نونوكي نييئاوطنالا ضعب نإ ةفباسلا ةرقنلا ىف انلق | . نيرخآلا ىلع ريثأت هل

 ةميبطب مہاک سل نکو . ىركفلا مهجات إب ةيرشبلا نوعفلي نينانفو ءاملع
 | ضرما ةجرد ىلإ نييبلس اوسل نوجتنملا نويئاوطنالا ءالؤهو ١ لاحلا
 «دوجو» نوسعي سانلا لج ةيباجيإلا نم ردق ىلإ ناجاتحب « ريثأتلاو « مفنلاف

 هل مارتحا ال صخشب سانلا رثأتي نأ نكس« الو . امنو مرتحبف ةيصخشلا

 ! مسوق ف

 دانعلاو حجبتلا ىلإ ىدؤي « لباقم فارعاف ةدئازلا ةيباجبإلا امأ

 . مدوجوو نيرخألا قوقح مارتحا مدعو ناودملاو نايفطلاو

 ثروت ىف « ةليضفو ةيزم ةدئازلا ةيباجمإلا نأ ةلهو لوأل ودبي دقو
 حی هلک كلذو . امحاصل نيرخألا ماراحاو ةصخشلا زوربو ةعاجشلا
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 ! بعتم ضر ىف اهدودح نع ديزت نبح امأ . ةلوقعملا ةيوسلا دودملا ىف

 ىح . . ًادج دايقنالا بعص ضرما اذه بحاصف . نرخ اللو هبحاصل بعتم

 وهف . ةعاجلل دايقنالا بعصو ا ةلذمو ةطح قحال عوضحملا نظب وهف ! قحلال

 قوفو . وحنلا اذه ىلع اهدارفأ زشني نيح ةعام لا رومأ مقتست الو . زشال رفال

 هيلع مقو انايتفا نأ سج اتن ال وف « ةحار یف شیعی ال هناذ وف هلک تللذ

 سانلا ىف فرصتيل ةماعزلاو ةدابقلا ىلإ لصي نأ امإ وهو . انه نم وأ انه نم

 سانلاب كاكتحالا عاد ومف كاذاو « ماظنلا لع بغشيو زشينأ امإو « هاوهلع

 .نيرخلا مم ةدومو مالس ف شيعي نأ نسال هنكلو .هورهقي وأ مرهق یتح

 ! ريطخ بعتم ضرم یا مإو . . لالا ةعيبطب ةليضف تسيل كلتو
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 باتكلا انه ىف اهانتبأ ىتلا ةلباقتملا طوطللا نم ريخألا جوزلاو

 ةقيرطو نيطملا نم لك ةفيظو لبق نم انبي دقو . ررحتلاو مازتلالا وه
 ىوسلا امهدعم نع صقنت وأ ةبسنلا ديزت نبح امأف . ةيوسلا ةايللا ىف اهلداعت

 . فارحعا ثدح نأ دب الف

 كلمال ىتح ناس إلا دبعتسي نأ كشوب هن اف مازتلالا ىلإ ليلا ديزي نيح

 ىلإ هنم دبعلا ىلإ برقأ لعفلاب ناسنإلا حبصيو . رومألا طسبأ ف فرصتلا

 ! رارحألا نم ابر ناك ولو . . را صخشلا

 دقف . فارحمالا اذه ةلثمأ نم لثم ةموكللا نيواود ىف نوفظوملاو

 « ةزجاع تاودأ اوراص ىح « نتورلا » و « رماوألب » مازتلالا ىلع اوعبطنا

 ! نيتورال ملسلا ذيفننلا نع ىتح زجعت

 سوفن ف ضرما نم نوللا اذه رذب ىلإ ىسي دلب ىا ف نایغطلاو
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 ةضراعم الب هرماوأ دفنت نأ نمضيو <« هدوجو ىلع نمأيل « هكحب ىنلا بعشلا

 . لاؤس الو

 . هرهاظم فصن امنإو فارحالا بابسأ نع ثدحتن انه انسلو

 <« شرما اذه نيباصملا كلمت ىتلا ةعنقلا وأ ةحيرصلا ةيدوبعلا هذه ىه هرهاظمو
 <« ةظونحلا بلاوقلا امف ميفعست ال ىقلا فقاوملا ف فرصتلا نع مزجعتف

 . ممضنأ تاذ نم اوفرصتي نأ امف مهلع نیعتیو

 فارعالا نم ادب « ةفلتخم تاجرد - ىسشن ضرم لكك وهو
 نع لماكلا زجسلا ىلإ لص ةلالا هذه ىف ذوذشلاو .ذوذشلا ىلإ طيسبلا

 اب اك س هنآل . ةيرلا ضيرملا معي نح ةيرطا نم روفنلاو « فرصتلا

 دجو ول وأ « موسرملا نيتورلا نع جرخو ةوطخ لك ىف هغقلنتس ناليغلاو نجلا
 ! ظوفح قباس نیتور هل سل فقوم ف

 لك نوضفري س بوعشلا وأ - صاخشألا ءالؤه لثم نأ یمیبطو
 : ريا ىلإ ناک ولو مدقت لک نوضفریو ¢ ةياص تناك و لو ةديدج ةركف

 . 7[ « نودتقم مراثآ ىلع انو « ةمأ ىلع ان ءابآ اندجو اإ » ]

 مظنلا ةعاطإ اهادؤم ىتلا ء ةيوسلا هنياف زواج دق مازتلالا نوکی ذدنعو
 ىلا ءايسلا ةعاطلا تسيلو « دشرو ةريصبو ىعو ىلعو ةملاصلا نيناوقلاو

 . تالآ ىلإ سائلا لوعأو ةايملا يصر ىلإ ايش فيضت ال
 فک شیپ هبحاص لع ضرم ها هبيعف دلا نع دئازلا ررحتلا اأ

 ادويق تناك ولو ًاقالطإ دويقلا نم رفنيو « رومألا نم مأ ىأب مازتلالا
 نم ادح ديقتلا فو « هتماركب اساس مازتلالا ىف ىر هنأل . ةلاصو ةيرورض

 [؟۳] فرخرلا ةروس )١(
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 فكتب ال یرسلا صخشلاف . كش الو ضرم اذهو . یلاذلا هنایک
 سكملا ىلع لب . هتمارك حرج ام امف سعي الو « ةملاصلا سما والاب مازتلالا
 ةبغراب ضيرملا امأ .هرماوأب مازتلالاو ريللا ىعاد ةعاطإ ىف ةيقيقح ةحار دجي
 <« ريغ سيل ةفلاغلا ىف ةبغر ممأ لك ةفلاخم دمعتي دقف ررجتلا ىف ةدئازاا

 ! مازتلالا نم بوصأ ةنلاخلا نأب قيقح عانتقا نعال

 فكشتسي وهف . .ذوذشلا ةجرد ىلإ ضرما اذهب باصم مويلا برغلاو
 انه بسيو « ىسضإا هكراس ىف ةيقلللا دويقلا نم رفنيو « هللا دبعي نأ
 . . دملا نع دئازلا ررحتلاب ضرم وهو « ًايوس « ًاررح »

 جنم » باتکرو « دیلاقتلا ةکرعم » باتو « ناسنإلا » بات فو
 اذ ةباصإلا ىلإ برفلاب تدأ ىقلا بابسألا نع تثدحس « یالسإلا نفلا

 نأ ركن نأب انه ىقتكنو . ذوذشلا ةجرد ىلإ كانه لصو ىذلا ضرما
 رطخب نوسحي اوأدب دق نيركفملاو ءامعزلاو ةساسلا نم ء برفلا ىف « ءالقعلا »
 بوعشلا هذه نورذنيو « رطللا سارجأ مه وعشل نوقديف « رمدملا ضرما اذه

 . . رايمنالاو لالحالل ةضرعم املأ

 سجی أدب هئکلو . .هلک ءادلانطوم ىلع هدي مضي ( تللذ عم برغلاو

 . جالع ىلإ جاتحب ضرم وه امنإو اب وس ًاررح نكي م هباصأام نأ لاح ىا ىلع
 ىلع هتباصأ ىقلا ةسكنلا نم دعب قفي م هلعلف برغلا ف سننلا اع امأ

 .حبحصلا هعضو ىف سمألا ىربو هدشر ىلإ اح بوثيس هنكلو . .دیورف دی
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 لالتخالا رهاظمو ةبرشبلا سةنلا ىف ةلباقتملا طوطحللا نع نآلا ىتح انثدح

 ةاخادتم لالتخالا رهاظمضمب نأ اظحالانلملو . وغلا ءانثأ فام ضرعتتىتلا
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 نامماشتم ناضرم دملا نع دازا مازتلالاو ةد ازلا ةيبلسلاخ . ضعب ىف امضعب

 ةدازلا ةيباجيإلا رخآلا بناج لا نم كلذكو . نالخادتمو هوجولا ضعب نم

 طرفملا نالا عم ةدئازلا ةيعقارلا لخادتت اك . دملا نع دنازلا ررحتلاو

 ةفرسملا ةيلايللا ةعزنلا رخآلا بنا لا نم لخادتتو « ساوحملا هكردت اع
 . 2لا . . ساوا هكردن ال اب طرغملا ناعإلا عم

 ريغ س ىوسلا اهاصأ ف  طوطحلا هذه نأ لخادتلا اذه ًاشنم سلو

 ةزينم س امنع قباسلا انيدح یف انار اک س یہف . ضب نع اہضعب زیمتم
 . ضعبپ اهضمب لصتي علا فباصعألا ةكبشك ةكباشنم اهاكلو . ةلقتسمو

 ءادحاو « ًايسفن اوضع » بيصي املق ضرما نإف ىرخأ ةبج نمو . ةبج نم اذه

 ًاعيبط الاقتنا ىودملا لقتنتو « ةكباشتملا ءاضعألا ةعومجم بيصي ام إو

 ايراتتسونلاب ةباصإ مسجلا لاح ىف س ثدحت اک. وضع ىلإ وضع نم

 ! ةيدودلا ةدئازلا فلتت وأ كلذ دعب دكا فاتتو ءاممألا ىف

 طوطللا » لصف فات اك ةيسفنلا ثايلمعلا نإف تالذ نع الضفو
 ءرج نح ردصت ةدحأو ةيلمع دجون الو . ديقعتلا ةديدش ةدقعم س « ةلباقتملا

 دحأ ىف « صصخت » مم « ابعوم ىف سفنلا نع ردصت امنإو « سفنلا نم دحاو

 .ضارعألا ضمب هباشتتو ضرما رداصم ددمتت نأًايعيبط نوكب كلذ « بن اوج لا
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 عفاودلل ةبسلاب ثدي اع ثدحتنف ى رخأ ةوطخ تافارحنالا عم لقنننو
 ضارمألا ضم مم ًامباشا س ىرخأ ةرم س دجشسو ضارمأ نم طب اوضلاو

 دقمتو كباشت نم ةهده دلم هيلإ اارشأ ام ببسي « لبق نم اهانرك ذ قتلا
 . ةيرشبلا سفنلا ءانب ف

 ارك ذ اک س یدؤت س وسلا اھدودح یف س طہاوضلاو عفاودلا
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 روصتن نأ انلو . سفنلا ىف ةلمرفلاو كرحملا ةممم س ام صانلا لصنلا ىف
 لمارفلاو س ةرايسلا ةفاط نم ىوقأ كرعلا نوكي نيح ثدحب نأ نكي ام
 ةعفدإ ةباجىتسالا نم اهنج تالجملاب ةقصال لمارفلا نوكت وأ س ةفيعض

 . تالالتخا نم كلذ هبشأ امو . . كرحم ا

 « لماش ىلصأ عفاد ىف رصتخم نأ نكي ةماع ةفصب عفاودلا نإ انلق دقو
 ا موق یتلا ةفالللا ةمهم ىف ىناسأو ىرورض مفاد وهو . ةايلا بح وه

 ديدشلا قلعتلاف . دلا نع ديزي نيح رطخ مفاد هنكلو . ةايلا ىف ناسنإلا
 قلقلاو « عبشت ال ىتلا ةبادلا ةفهلاب ابناذ ةايلا داسفإ ىلإ هريصم ةايلا
 . بارطضالاو مئادلا

 ةكسم « ةايلا ىلإ ةفلتم ىطسولا نورقلا ةينابهر نم ابروأ تجرخ دقو
 دازو نويملا رم ىداملا جاتنإلاو موللا ىف مظع مدقت ثدحو . اماینأب اہہف

 ىداملاو ىماعلا مدقتلا نأو ! قيرطلا وه اذه نأ سانلا نظو . ةايملإب ًاثبشت موقلا

 . قيرطلا اذه نم الإ ىتاي ال

 ..اهرطاخم نع فشكتت ةعفدنملا ةجوملا تأدبو .. ناليج وأ ليج رم مث

 قاقلاب كانه سوننلا بيصي ىذلا هتاذ وه ةايحلاب دئازلا ثيشتلا اذه نإ

 غارفلاب مادلا ساسحإلاو نونجلاو مدلا طغضو يبصعلاو ىسننلا بارطضالاو

 ةمتم نم ثحبلاب ءاولاو غارفلا اذه نم بوره ةبئادلا ةلواحملاو « ءاوملاو

 ! . . راحتنالاب وأ . . ةديدج

 .ةايلاب دئازلا ثيشتال س ةئجافم الو ةبرغتسم ريغ س ةيعيبط ةجيتن كلو

 تقلخ س عورفلا وأ لصألا ءاوس س ةماع ةغصب ةيرطنلا عفاودلاف

 ۽ لوقعملا اهزيح نم تلفنت امنإو « دلا نع دئازلا ءاذغلاب عبشت ال : اذكه
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 ىهي ىذلا فارعألا أدم اذهو ! ءاذغلا نم اهملإ مدق امهم عبشت دوعت الو

 مويلا دهاشم وهام لكه نع أشنو برغلا ف ضرما لحفتسا دقو . ذوذشلاب

 . ةيحورو ةيركفو ةيسايسو ةبعانجاو ةيداصتقاو ةيقلخ تافارعلا نم

 .ةيعويشلاو . ةيلاأرلاو . ةرسألا طباور تاكفتو . ةيسنجلا ىضوقلا

 طق ةي رشبلا هف رعت اك م شبلا ههجوب ضرألا للظب ىذلا ىعامج لاو ىدرفلا ءاقشلاو

 ةثلاثلاو نرق عبر ىف نابرح : ةرفاكلا ةرمدملا بورما مث .. لي وطلا اهخيرانت ىف

 . بيحرلا عزغملا رامدلاب ماعلا دمت

 ؟ اذام لجأ نم

 . ةايلاب ئازلا ثيشتلا لجأ نم

 ضارءألا هذه نم اوجنيل ةايمللا نع سانلا فرصنب نأ تالذ ىم سلو

 . . تالالتخالاو

 فارحالا وه . . ةيويملا ةعفدلا فعض وأ . . ةايملا نع فارصنالا

 قلخ ىلا ةيسيرلا ناسإلا ةغيظو لطب هلل . كلذكض رم وهو . لباقملا

 ةضيرم ةيبلس ىلإ ىدؤيو . ضرألا ف هللا نع ةفالملا ةئيظو . اہاجأ نم

 ةيكو دنملاك ] ءايحألا مفني اديدج عقاولا لاع ىف فيضت الو « مدقتت الو جتنت ال

 . [ ةينابهرلاو

 كلذك قدصيو « ةماع ةفصب ةيرطنلا عفاودلا بيصي لالتخا اهالكو

 . ليصفتلاب عفاد لك لع
¥ ¥ ¥ 

 ء لاتقلاو كالل او « عونلا ظفحو ء تاذلا ظفح : ىلإ لبق نم عفاودلا انمسق

 . زوريلا بحو
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 صتقنلاب - اميصي امو « عفاودلا هذه نم دحاو لکن ع نالا ٹدحتنو

 . تافارحا نم  ةدايزااو

 ةحارل بح نم هعبتپ امو « بارشو ماعط نم لشي اع « تاذلا ظفح

 . ةبرشنلا ةايح ىف ةبوسلا هتمېم ىدؤي ىرطف یعیبط عفاد « عاتمتسالاو

 ضارمألا نم ةفاتخم ناولأ هنع اشن موسرملا هدح نع ديزي نح هنکلو

 . . تافارع الأو

 دابعتسالاو . نيرخألا باسح ىلع اهدحو اهريخ نع ثحبت ىتلا ةينانألا

 دوعنلاو . ءاخرتسالاو فرتلاو . نكسملاو سبللاو بارشلاو ماعلا ةوهشل

 ضرعتلا نم تاذلا ةمالس ىلع ًاصرح « للا عفدو قتلا ليبس ىف داها نع
 ء رطخ ىف اكيرمأ لبقتسم نأ كیرمألا سیئرال م رصت ىف ءاج دقو . راطخألا

 نوحلصي ةنس الإ دجوي ال دينجتلل نوبلطب نابش ةعبس لكن يب نم هنآل
 رارف نع الضف . تاوهشلا ىف قارغإلاو فرتلا مدسفأ نورخآلاو « دينجتل

 الأ نورشعو ةئام ةدحأو ةنس ف رف ذإ « ةعيرذ ةبسنب شيلا نم نيدنجما

 ! راطخألا نع ًاداعتباو ةحارال ًاراثبإ كير مألا شيلا نم

 ىلابت ال ىتلا ةئبهرتم ا ةيبلسلا ًاشنت مفادلا اذه صةني نيح ىرخأ ةيج نمو

 . ةايملا ابقيرط نع مدقتت الف . . ةايحلاب

 قيرفتلا بوجو ىلإ « ةيمالسإلا ةيبرغلا جهنم » باتكىف ترشأ دقو
 ةبلاسلا ةينابهرلاو « نوحلصملا اب فصني ىتلا « ضرألا عاتم ىف ةداهزلا نيب

 « ىويملا عفادلا ىف افعض تسيل ةداهزلا هذهف . ءايحألاو ةايللا ىمأب مال یتا

 ىأ ىلع یغبنیو . ةايملا ىف ايلعلا مقلا ليبس ىف « عادلا اذل قاف طبض ىه امن إو

 . ةايحلا ةعفد لطعب ىذلا لماكلا فارصنالا ىلإ لصت الأ لاح



 . . ىسجلا عفادلا ف لثمتي عونلا ظفحو

 ممتجلاو . ةراشإلا نع ةينغ تافارماو ضارمأ ىلإ ىدؤت هيف ةدايزلاو

 اذمه ىتش ةلثمأ ضرع « ىسجلا راعسلاب ةريخألا هتسكن ىف بيصأ ىذلا ى رغلا

 ةجيتنك اشي ىذلاو « فورما هانم ىس لا ذوذشلا كلذ ىفام . . فارعأالا
 ةيحابإ دالبلا دشأ نم یهو - اكيرمأ نأ رابخألا ىف ءاج ] 1 راعسلا اذ ةيعرف

 مهب اص إل اهتيجراخىنظوم نم نيئالثو ةلالث تدرط -ةيسجلا ةلأسملا ف ىضوفو
 . [!ةلودلا رارسأ ىلع نونمنؤي ال -ةفصلا هذمبس منلو «ىسج لا ذوذشلاب

 ةيبلسلاو ةدالبلا اهم « ىرخأ اضارمأ داويف عفادلا اذه ىف صقنلا امأ

 . ةايللا ىلع داملا لابقإلا مدعو ةينابهرلاو

 ىجا عفادلا نع ¬ افرسم س اضيفتسم اشيدح ديورف ثدحس دقو

 ءاصقتسأ انه ان نم سلو « هتاذوذشو هتافارعناو « هلاكشأو هروص عیمج یف

 ثيدحلا اذه ضمب ىلإ دوعنسو . صصختم ثحيم تالذف . اههبتتو روصلا هذه

 انكلو . ىسښجلا مفادلل ةبسنلاب دئازلا اهرأو طباوضلا نع مالكلا دنع

 عاد نع ملکی وهو هنافارحماو دیورف ذوذش نم ارام هیلإ ان رشا ام ررک

 . بيعلا فارسإلا اذه سنجلا

 . . ةيرشلا ةايلأ يف هتمهم ىد ژب یرطف مفاد کاللاو

 قوقح ىلع ناودعو « عبشت ال ةضيفب ةرثأ ىلإ بلقني ديزي نبح هنكسلو

 «ةحار ىف اهكر تي الف لودلاو بوعشلاو دارفألا بصب ضرم وهو . نيرخآلا

 فارعالا اذه نم نول هب ارج لکب رامتسالاو . نورخآلا اہناودع نم ل الو

 فارما هنأ هتقيقحو 1 لالا سارا « ةيمتح » ةجيتن هنإ داصتقالا ءاماع لوق

 . سوفنلا ىف
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 نيبغارلا نيرخألا ناودعل عونللاو ةيبلسلا هنجيتنف عفادلا اذه صقن اأ
 | ذاوحتسالاو کالعلا نم دیم یف

 . . ةايحلل ىرورض ىرطف مفاد لاتقلاو

 . نيرخألا لالذإب ذذلتو ناودملا ىف ةبغر ىلإ باقنيف ديزي هنكلو

 رظنع تلت [مزداس ] بيذعتلاو ةوسقلا ىف ةومش ىلإ ذوذشلا تالاح ىف لصيو

 .ناويملا نم دشأ لب « سرتنمل ا ناويلا ذنإتك . . ألا ةدهاشمو « مالا
 نمالإ ةسيرفلا بيذعتب دلت الو « عوجلا ةلح ىف الإ كتفت ال شوحولا ماتعف
 . لاح ىأ ىلع شوحو ىهو . مامطلا ىلع لوصحملا لجأ

 اضرو ةيباسو فعضو مالستساو عونخ ىلإ لوحتيف عفادلا اذه صقنيو
 هثدحب ىذلا مألاب ذذلت ىلإ ذوذشلا تالح ىف لصيو . . ناومهاو ةلنملاب

 | باذملاو ملألا قيرط نع اهلك ةايطاب عانمتسالا ىلإو [ مزش وسام ] نورخألا

 . .زوربلا بح ًاريخأو

 ًادج رطخو . الج ىرورض . . ةيرشبلا عفاود نم ريطخ مفاد هنإ
 ! تقولا تاذ یف

 « ىرشبلا مدقتلا ناولأ نم ريثك نع  ةبوسلا ةايللا ىف س لوثسمل ا وهف
 . .ءاوس ىعورلاو ىركفلاو ىداملا « جاتنإلا ناولأ نم ريثكو

 ! ةيرشبلا تافارحا نم ريثكن ع س ضرما تالاح ىف س لوئسملا وهو
 لكشب الاغ لكشتت « ةفلتخم ًاروص ختي وهف زوربلا بح ديزي نيح

 وه تاذلا ظفح نوكي نيغ . سفنلا ىف ىوقألا - مفاودلا وأ س مفادلا
 سيملاو بارشلاو مامطلا ىف فارسإلا ةروص زوربلا بح ذختي ى وفألا مفادلا

 ىج لا فارسإلا ةروص دخت ىوقألا وه سنج لا نوكي نيحو . نكسملاو
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 كلا یف فارسإلا ةروص ذختي ىوقالا وه كاللا نوكي نبحو . هب یمایتلاو

 ىاابتلا ةروص ذختي ىوقألا وه لاتقلا نوكي نبحو . ءانتقالاب ىهابتلاو

 . ناودملاپ

 بح ذختيف « دحاو تقو ىف ةبوق اها م فاودلا ن ت نأ عنتم الو

 .. تاجردلا ىف فالتخا ىلع ء دحاو تقو ىف ًاعيج ايف فارسإلا ةروص زوربلا

 ! قيرطلا رخلآ وهو . . ةمظعلا « نونج » ىلإ رمألا لصب ذوذشلا تالاح ىو

 . فارعالا ةقيرط ىف اريثك وأ اليلق ناسا لا فاتن عفاودلا ميمج ینو

 - نالثا وأ - ناہماشتي دقف . زوربلا مفاد ىف االتخا دشأ امہنکلو

 ةقيرط ىف اح نافلتخب اممنكلو . كالا وأ بارشلاو ماعطلا فارحا ىف

 ةثوللا صئاصخب زربت ةأرملاو « ةلوجرلا صئاصخب زري لجراف . زوربلا

 . . | ةلجرتسم ىنألاو اشن لجرلا لمجي ىفاضإ ىسنج لالتخا ثدح اذإ الإ ]

 زوربلا بح اهن « زوربلا ضرم ف لجرلا نع ةأرملا هيف فاتن ام دشأو

 بح ضرم ىلإ ذوذشلا تالاح ىف سعألا لصيو . . ةيدسجلا اهتنتفو « امسال

 ضارعتسال ىرعلاب وأ . . ةيرغملا وأ ةذاشلا سباللاب ءاوس . . ضارمتسالا

 . نايرعلا محلا

 لين ف ةأرملا ةبغر نم ردقو . انمدق اك ىرطف زوربلا بح نم ردقو

 نع دئازلا ردقلا نع ثدحتن انه انكاو . فيظنو كلذك ىرطف بابعإلا

 ىرعتلا بحو . ضرم لب . ةيوس ةرطف سيل ضارعتسالا ب . ىوسلا دملا

 . رم وه امإو | ىساج ءايح ةرطفلا ىف ] ةرطف سيل ةيسنجلا ةنتنلل

 ديورفو . ةصاخ ةفصب ةثيدحلا « ةراضحملا » ىف لحفتسم ضرم وهو

 ةيداصتفالا فورظلا ىلإ ةفاضإلاب « ضرما اذه رشن یف رفاو بیصن بحاص
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 ءابرلا رشتناو ۰ نيتيملاعلا نہرطاو ةيعانصلا ةروثلا ثبحاص قلا ةنعامجالاو

 .راكنإلا ريثب الو رظنلا تفلي ال ايداع ايش تراص هب ةباصإلا نأ دح ىلإ

 رظنلا تفلت تراص ىلا ىه ةميلسلا ةيوسلا ةلالا نأ ةجرد ىلإ ذوذشلا لصو لب

 ةلاح اهرابتعال ارربم طق نكي مل ضارمألا راشتنا نكلو !راكنتسالا ريثتو

 !جالملا نع دوق الو « ةبوس

 فو . اهضارمأ ىلإ هبنتت س انلق | - ةيبرفلا ةراضلا تأدب دقو
 « نوزفلتلاو ةعاذإلاو (نيسلا : لئاسولا لكب مئادلا لمعلا ضارمألا هذه ةمدقم

 | ءارغإلا وه ةايحلا ىف ليصألا اهرود نأب امعانقإو « ةأرملا ةرطف داسفإ ىلع

 نم روفنو ةيئاوطناو ةضيرم ةيبلس ىلإ ىدؤيف مفادلا اذه ىف صقنلا امأ

 . ةايلا نع راسعاو رمثملا لمعلا
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 . ناولألا دهتف طباوضلا ةبج نم فارعالا اما

 نع ثيدلاب هيبش وهف . . طباوضلا فعض نع ثيدملاىلإ جاتح ال دقو

 ةنيقللا ف فارسإلا دحىلإ عفاودلا لصت نلف .یوسلا اهردق نع عفاودلا ةدايز

 .اهكلاسم اه ددحمو اهطبضت ىتلا طب اوضلا فعض بيسب الإ

 . نايب ىلإ جاتحي ىلا وهف طبضلا ةيلمع ىف فارسإلا امأ

 ةيلمع لك نأ سانلل ليَ ىتحتبكلا نع ثيدلا ىف ديورف فرس دقو
 نج ةيويلاأ ةعفدلل ةلطعم ء ىرشبلا نايك ةرمدم ةراض ةيلمع ىه طبض

 نكلو . رمألا اذه نع ةيافكلا هيف اإ انثدح اننأ بسحأو . . قالطنالا

 هباتك ف تبكللاو طبضلا نبقي رفتلا یفهتاذ دیورفب داہشتسالا نم انه سبل
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"ee Gonributions »عفادلا راذقتسا وه تبكلا نإ لوقي ثيح «  

 هل قي عفادلا اذه نأ هضن نيبو هنيب امف ناسن إلا فارتعأ مدعو ء ىزبرغلا
 ( ىروشاللا ) تكلا اذه نيب قرف » : لاق مث . هسفن ىف دجوب نأ
 . « لمعلل قلعت درحم اذهف . ىزبرغلا لمعلا نايتإ نع عانتمالا نيبو

 نوک نع الضف . باصعألل اقلقم اراض اتبک نذإ طبض لک سيلف
 نع الضفو . ةايلأ هذهامنودب مقتست ال ةيرشبلا ةايحال ةيرورض ةيلمع طبضلا

 ةضورفم تسيلو هتاذ سفنلا نايك ن م ةمبان ء ةيرطف ةيلمع - انيي اك اأ
 . جراملا نم اهملع

 فراصم قاغب ثيح « ررقملا دلا نع طبضلا ةدايز نم ضرما ثدحي اع إ

 قلخ ىذلا هللا هب أي م( مآ كلذو . قانا املع قضي وأ یرطنلا عفادلا
 ىلع ةيرشبلا ةايملأ ءاسرإ ىف — نيدناستم - المعيل اعم طباوضلاو عفاودلا
 . طارفإ الو طيرفت الب ةميلسلا اهدعاوق

 اہمراسم ىف ةايلا قفدت منع, هنإف ىرورضلا هردق نع طبضلا دتشي نبح

 ىرطنلا عفادلا فعضينأ امإ :نيشيش دحأیلإیدڑپ اذهو.. اه ینبنپ اک ةیرطفلا
 ةاغلا نع ةفرحنم براسم ف . .ىميبطلا هليبس ريغ ىف رجفتي نأ ام|و .. لبذيو
 نم اريثك نأ ىليلحنلا سفنلا م نيب دقو . . املع ةبلقنم وأ « ةليصألا
 ذفانملا دسو ء ةيرطفلا مفاودلل ىروعشاللا عمقلاب ىأ . تبکلاب لصتم مارجلا
 نويديورفلا نويليلحتلا هب لوفي ام لكب نمؤئال انك نإو . اممامأ ةفيظنلا

 . لیلق دعب نیبنس اک

 نایک یف وہ اک ] ناسإلا نایک یف یک الا عفادلا وہ ۃایللا بح
 . ةايحلا براسمو سفنلا براس ىف قفدتملا ليسلا وه . [ حج نئاك لك
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 عادلا انه فاعضإ ىف حلقي دق ةيرطفلا عفاودلا قنخب ىذلا فرسملا طبضلاو

 ةايلا نع ذثدنع ناسن إلا فرصنيو . توو ليذب نأ كشويل ىتح ربك ألا

 ريصتو . لوقعملا اهطاشن الو ایندلا عانم نم “یش لع لقت ال ةسئاي ةداهز ىف

 . ةلومأم ةياغ الو ددحح فدهالب « قنتا يح ىفقت امإيأ امحاص رظن ىف ةايلا

 ةعفدل كلذك فقوو . , ةقاطال عييضتو طاشنال ديدبت نم كلذ یفام ینخب الو

 ناسن إلا ےدکیالو .لصا ونملا حدكلاب الإ ققحنت ال ةايلا ىف لامآلاف.ةايحلا

 ارطضم الإ حدکی ف دیرال ناک اذإف .هقیقعت ىلإ یمسیفائیش ديرب هنأل الإ

 ؟ ابناقاطن قبضا ىف ةايلا لع ةظفاحلا دريل

 طباوضلا ةبوقت : كلذ ىلع ةماق ةنبهرتملا ةفوصتملا ةيكودنملا ةفسلفلاو

 نولوقيو . دح ىصقأ ىلإ كلذك عفاودلا فاعضإو « نكمم دح ىصقأ ىلإ
 نولواحيو ةبرشبلا ةرطفلا نوبلاغي مهنكلو . من . . حورلا عات نومعني مهنإ
 لمسلا نع فقوتتو ةياهنلا ىف منايح دسفتف . هل قلخ ملام اهم اوعنصي نأ

 ماعطلا نم هعنب «دسجلل ةع ادلا بيذعتلا ةيلمع نع الضف . دادتمالاو جاتنإلاو

 نم رسكو بارشلا نم تارطق الإ ] سنج لاو نكسملاو سبلملاو بارشلاو

 نم ابعت سننلا بيذعتو [ ناسنإ ةايح قتال سإلملا نم قرخو ماعطلا

 . . . [ فيظنلا ] زوربلا عاتمتسالاو كلاب عاتمتسالا ىن ًايج اتابغر

 نييداعلا دارفألا نم ريثكب ريخ كلذ عم ةغسالفلا نابهرلا ءالؤهو

 اواض دق اوناك نإو . . ةفداه ةدارإ مه ناف . طبضلا ف فارسإلاب ىضرملا

 نوريصبو ء ممندارإ ىتح نودقفي نييداعلا ىضرملا نم ًاريثك نكلو قيرطلا
 . ةايحال امف ريخ ال ةنيم ةيبلس ىلإ

 « ةيرطفلا عفاودلاو ةطباضلا ةوقلا نيب فينعلا عارصلا موقي نيح امأف
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 حرمتال كلذ مم ىهو « افاعضإ وأ عفاودلا ةنامإ ىلع ةطباضلا ةوقلا ردقت ال مث

 ةديدعلا تافارعالا تلت ثدحع ذئنيغ « ىعيبطلا اهارح ىف قالطنالاب اه

 [ لاپ وکیس | فرحنم كواس نم : ىيلحتلا سفنلا م ابفشك ىف ص ىلا

 . طوشلا ةيابل ىف ةحيرصلا ةيرجلا ىلإ لصت . ةذاش تافرصتو

 فرحنملا كواسلا نم ريثك نع لوثسم ةصاخ ىسملا تيكلاو

 ىذلا وحلا ىلع سيل نكلو . مار لا نم ريثك ن عو « ةذاشلا تافرصتلاو
 ةيرشيلاب ابةصلأ ىتلا بيدوأ ةدقعف . . هلاعدأو هليلعأو هفصو ىف ديورف غلاب

 قلعتلا نم اشن ةذاش ةيضرم لاح ىه ام إو . ىلع لياد امياع دج وب ال اھاک

 بابسألا تناك اأو .ةماع ةيرشب بابسأ ال - ةيدرف بابسأل مألاب ديدشلا

 ليلدتوأ « ةديدشلا بألا ةوسق تناك ءاوس س اذه انثحبم اذه سرلو س

 قلعتي نئاش كواس نم لفلعلا روغن وأ« بألا دوجو مدع وأ « دئازلا مألا

 ىسنجبا هاجتالا نم رك دلا لفطلا حم دق ء ةفاش ةيدرف ةلاح ىف ٠ . لإ . . هب

 «ذوذشلا ىلإ هب عفد' دقو .هرومشال یف سنجل ا راذقتسال هعف دت دقو « حسيحصأا

 لافطألا سوفن ىف بصت ىلا ةيبرتلا نأ اك . فارعألا نم ىرخأ ناول وأ

 نكلو . عونلا اذه نم تافارعا ىلإ ىدؤت هراذقتساو سنج لا نم روغنلا

 رعاشهلل طبض ىأ نأ هنم مپ دح ىلإ كلذ ی ارالاپ دق عات و دیورف

 . حيحس ريغ كلذو . تافارعالا كلت ىلإ ىدؤيس امأشب هيجونوأ ةيساجلا
 . ىلاسلإ فرصت لك ىف هشم دب ال اک سالا نوئش یف طبضلا نم دب الف

 روصتل فيكف الإو .. زوربلاو لاتقلاو كلملاو بارشلاو مالا ىف

 ابك رومألا ىف طبضلا زيب اذالو ؟ طبض ريغب الكر ومألا هذه یف ناسإلا
 !؟ سنا یف الإ

 .سجلاتبكلا نع ٹدحشن نڪو هرذح نأ شلي ىذلافارسإلا وه اذه
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 طبضلا نكلو . كلذك س جلا ىو « “ىش لک یف . . من .راض تکا

 هنرک نع دیزیال هلال . . یش لکک س نجلا فو . “یش لک یف یرورض
 . بيذهلل ةماد ةجاح ىئ ايرطف اعفاد

 ًاريضت اهريسنت لع ديورف رصأ ىتلا تافارعنالاو مارا نم ًاريثك نإ مث
 ثيولت لع هرارصإ ف - هنكلو .ةيسنج ال ىرخأ تاريسفت لمتحس « ايسنج

 ! سنجلا هيف لخدي ال ريسفت ىأ ضفري ناك سنجلا ةو اياك ةبرشبلا

 ةيرج ىلإ طوشلا ةبامن ف ىدؤت دق ىتلا  ةنوبكملا - بألا ةيهاركف

 اهدحو ىهف | مالا قشعب طبرت نأ قالطإلا ىلع ىرورضلا نم سيل « لتقل
 اهنكلو . من «مألاب قاصنلالاب نرققت دقو | یتاذلا اهريس طخو امتارربم لمح

 کلو ! ةيرملا ىلإ لصتل ىفاضإ عفاد ىلإ جاتحن الو . نرتقت ال دق كلذك

 فو 1۹ اهاغتس الو عوضوملا ف سنجلا لاخدإل ةصرف ديورف كرتي فيك
 ؟ ةيرشبلا ثيوات ىف ةليصألا همهم نذإ ىدؤي

 تكلاو ىسايسلا تبكلاو ىداصتقالا تبكلا لفغأ دل . . مث
 ةلوئسم س ىلا تبكلاك ىو | عوضوملا نم الماك الافغإ ىعامجالا
 . تافارحنالا نم ریثکو متارا نم ریشک نع

 تافارحلا نع الوئسم - تاللا ةبغرا ىرهق تبك وهو - رقفلا سيلوأ
 هرشتلاو لتتلاو بصغلاو بهنلاو ةقرسلاو « دقملاو دسحلا ایف ةریثک
 ؟ اهمم ملاصلا كواسلاو ةعاملا ىف جامدنالا ءابإ ىأ . . ىضنلا

  زوربلا ىف ةبوسلا ةبغرلا تبكى أ - ىمايسلا وأ ىعاتجالا تبكسلاو
 « ميلاقتلاب » قلعتلاو ةهافتلاو ةعويملا اهنم ةريثك ت افارحا نع الوثسم سبأ
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 سفن قيقحنل كلذك ةعرج لا مث . ملسلا هقيرط ريغ نم زوربلا قيفحتل ةغرانلا

 ! ؟ سائلا نیب رکذ لاو ةرهشلا ىلإ لوصول . . فدا

 اجراخ ًارمأ ايف لماعلا ناک ءاوس . ةراض تبكلا عاونأ لك نإ . م

 -نيدلاولا ةطلس وأ ةيعاجالا وأ ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا ةوفلاك- ةدارإلا نع

 لوقلا نكسلو .“ىطاخ عاننقا ةجيتن اهبحاص اهب موق ةيصخش لماوع تناكوأ

 نع لوثسملا وه هدحو ىسنج لا تبكلا نأب وأ « ىسنج تبك ت کلا لک ناب

 ! ضیرم ذاش صخش نع الإ ردصب ال لوقف . . ضرألا تافارعا لک

 « سلا نطاب ىف ممادلا عارصلا - انايحأ - كلذكت كلا ماتت نمو

 . . تاراجفنالاو ةمادلا تازه ةضرع لزالزلاو نك أربلا قطانك اهامج ىذا

 [ اينيرفوزيشلا | ماصنلا ةلاح ىف ثدحي اك اايحأ لاصفنالاو ققشتلل ةطرعو

 .طابترأ امه سیل نیاصفنم نیصخش ناسن إلا لعجب ىذا « ةيصخشلا جاودزاو
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 فقوت نم ًأشني ىذلا ىضنلاضرملا نم ربخألا عونلا نع ثدحتن اريخأو

 . سننلا ءازجأ ميج ىف ج وضنلا لماكست مدع وأ ء ةنيعم ةيسفت ةلحرم دنع ولا

 جوضنلا ةلحرم ىلإ لسصت تح ماد اومن سضنلا وبنت نأ ضورفمف
 « هل ةحاتملا لامك الا تاجرد ىصقأ ىلإ جلا و رىتسپ اک « رارقتسالاو

 هبيصتا ىتح « ةغيفط تأريمت الإ هبيصت ال ةليوط ةراف كلذ ىلع تبثب مث
 دلع فقيف نسلا مم ومشي ال امسج انروصت ولو . فاطملا ةياهب ىف ةخوخيشلا

 انروصت وأ .. لمتكملا ريف ركبملا بابشلا وأ ةقهارملا وأ ةلونطلا لحسم

 لاح ىلع لث ءازجأ ةعضب وأ ًادحاو ارج الإ هثازجأ میمج یف ومن امسج

 انروصت اذإ . . | مماضعأ نم وضع ىف لافطألا للشب نيباصملاك ] ةلونطلا

۳1٦ 



 ىسضنلا ولا فقوت اذإ « سفنلا اع ىف اهلباقي ام روصتت نأ نكمأ ةروصلا هذه

 ةوسق اهني نم نوكي دق « ةفلتخم بابسأل نيضرم ا نيذمل ضرعتت سفنلاو
 نف رطتملا نيفرطلا الكف ! ديدشلا ليلدنلا نوكي دقو ةلوقطلا ءانثأ ىف ةلماعما

 ادويق اه عضيو ةيويلا ةعفدلا ىراج قيضي اهدحأ إ لالتخالل سفنلا ضرع
 مضوت تناكى لا ةيضاملا لايجألا ىف تاينيصلا مادقأك ] ةرماض لظتف ةيديدح
 زجعتو « ةايلا ىدم ةلوفطلا عضو ىلع لظنف ةلوفطلا ذنم ةيندعم بلاوق ىف
 سننلا داوي  ليلدتلا وهو س ىاثلاو | ! مسجلا لج نع لالا ةعيبطب

 وبنت ال « رارمتساب هاوبأ هلم ىذلا لفطلاك. . ومنت الو لهرتتف ءاخرتسالا

 نركب دقو . قاشملا لمحو ىثملا دوعتب الو هدوع دتشي الو هيلجر تالضع

 نأ ىلع هديوعتو « لفطلا نع اهلك ت ايلوثسلا لمح - ليلدت ريغب - ببسلا
 ةديحولا ةليسولا ىه ىتلا ةيتاذلا ةبرجتلا كرمت الف « رارمتساب هرمأب هريغ موقي
 ةنينع ةيسفل تامدص نوكتت دق وأ . . امتيوفتو « سفنلا تالضع » بيردتل

 ءاهرداغي نأ ديريال ةنيمم ةيسفن ةرتفب س ايروعشال س ثبشتب صخشلا لج
 ردقی ال "یس عقاو ةهجاوم نم بريل « اهرداغ دق نوکڀ نا دعب اهیلإ دترپ وأ

 . . هرييغت وأ هتهجاوم ىلع

 دص ىهف - اهح ر شو اهطسب ددصب انه انسلو  بابسألا تناک اأو

 تافرصت فرصتي اغلاب الاسنإ دجتف . ىسضنلا ونلا ى ايثزج وأ الماك افقو
 ثبعب وأ « هلاعأ ىف ةيلوثسملاردقي الف . . نيقهارملا تافرصت وأ لافطألا

 ةئجافم ةيفطاع تاعادنا مفدني وأ « رابكلاب قيلي ال اينايبص اثبع
 . ةقهارملا ماياك
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 فطعتو هللدتل ألا وأ نزلا وأ ضرما وأ بمتلا منصتي ااسنإ دجت دق وأ

 بحب ال ضرم اذإف « فطعلا راردتسال ًابيس اعاد قتبتسي هارو . . هيلع

 ىدم ىصقأ ىلإ لوطت نأ بحي ةمزأ ىف عقو اذإو ١ بيرق نم ىفشي نأ
 ! هيلع سانلا فطع ريثت ابال - 1 هتقراض ولو سس

 ! هاوه ف تايتنلا عقوي نأ س ةفرحنملا ةقكارمل كس همه الجر دج وأ

 اهيجو ودبيل سبلملا ف نيزتلاو ايادملاب هلوح نيميمجن یف هلامو هدهج قغنیو

 اهسفن ضرعتستو مل نيزتت . . نابشلا عاقيإ امه ةأرما وأ ! نهراظنأ ىف

 . تافرصتلا هذه لاثمأ نم كلذ ريغ ىلإ . . مجمل مهام

 < ةئيعم ةطقن الإ هتافرصن لك ىف ادشار القاع اناس دج دق . . مث

 هذه ف نوكي ام ابلاغو .. قهارملا وأ لفطلا اهيف هباشب ىلا هضرم ةطقن ىه

 ةحارصب اههجاوي وأ « اميرادي نأ لواحيف « هيف ضرملا ةطقنل ابعاو ةلاملا

 هنازتا ىلع ظفاحب نأ كلذك ع يطتسي ام ابلاغو ! هيف « فعض ةطقن » املأ ىلع

 نوكت ةطباضلا ةيعاولا ةوقلا نأل هذه فعضلا ةطقن دوجو مغر

 . فارحالا ةعفد نم ربك أ اهع وم یف

 ةيسفن ةمدص هتباصأ مث « “ىش لك یف ایوس ناک اناس دج دق اریخأو

  ردقی ال ٹیح نمو رعشپ ال ثیح نم = داف . . هنزاوت هتدقفأق ةنينع
 ىعاولا ضرملا قاطن ىف ةلاللا هذه لحدت الو . . ةقهارم ةلاح وأ ةلوفط ةلاح ىلإ

 جالع ىلإ جاتح امنإ . هرييغت هيلع « نبني » وأ هرييغت ناسنإلا كالع ىنلا

 +« صاخ یس
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 اهرم لحارم ىف ةيناسن إلا سفنلا اه ضرعنت ىتلا تافارحالا لج كالت

 تاراشإ ىف الإ امبابسأ نع ثدحتن ملو امضارعأ نع اث دحب دقو . . ةفلتخملا

 سننلا ف ةمام ةيرظن نع مالكللا هناكم سبل صصختم ثحبم كلذ نأل «ةرباع

 نع ةزجوم ىرخأ ةملكب ةرباملا تاراشإلا كلت فدرن انكلو . . ةيناسإلا

 . بابسألا نم عاونأ ةعبرأ ىهو « ةماع ةفصب فارع الا بابسأ
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 یدو « عمتجلا كب ىنلا ماظنلا ءوس وه اهربك أو بابسألا لوأ

 ماظنلا كلذ ف لخدي . . طاقنلالاو وغلا لحارم ءانثأ ىف — ةثيسلا ةودقلاب س

 . عاستالا ىلع . . ىداصتقالاو ىعامجالاو ىسايسلاو ىركفلاو ىحورلا

 ةفصب لانطألا ىلعو « دارفألا ىلع اح سكني ماظنلا ف داس لكو

 ةيامح نك الف « ةعاطتسم ريغ ةلرعلا تماد امو . نيوكتلا ةلحرم ىف ةصاخ

 . ةيلزنلا ةيبرتلا هلذبت ديج الإ عمتجلا ىف داسفلا تاساكعنا نم لفطلا

 ىلع بلاغلا وه داسنلا مادام موقت ال ابلاغ ىهو « دملا اذهب ةيبرلا متت م اذإق

 . فارعالاو ضرم او ىودعلا نم نذإ صانم الف « مالطنلا
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 ىذا . هللا یده قفو ریہبالو هللاب نمؤیال ینلا یسورلاو یرکنلا ماظنلا

 مم رحیف « هدحو هنم نودمتسي وهدحو هلا نودبعي مهعدیالوءرشبلل رشبلا درع

 نمؤي ال ىلا . . دابملا ةدابع اهب لدبتسي و هللا ةدابع ىف ةيعيبطلا ممترطف نم

 ىضوفلا حسيب ىذلاو..ناسن إلا ةايح ىف طب اوضلاةرورمغب نمۋيالو العلا ےلاب

 . .ةيصخش ةي رح امن ىلع ةرثألاو ةينان لا حيبيو ء ررحتوقالطن | ابنأىلع ةيسنملا

 . . را بناج یف فرتلاو بناج ىف رقنلا رشاپ ینا یداصنقالا ماظنلا
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 مضيف ممتجلا ىف حيحصلا هعضو درتلا ىطعي ال ىذلا ىعاتجالا ماظنلا

 . . هباسح ىلع عمتجلا نایک وأ عمنجلا باسح ىلع هنایک

 ناک فرحنملا اپمباطب مبطت نأ ديال ةدسافلا ةمظن ألا هذه لك
 ابن ىلع ًاشئيو ء ىعو ريغب دسافلا ابيجوت لفطلا طقتاي نأ دبالو . . دارفألا
 . . هيف فارع ال یمیبط عضو

 روثت س ابف هللا اهعدوأ ىتلا ةيناذلا امتوقب -ةبرشبلا ةرطفلا نأ حي
 ضراعتلاب سو « ةدسافلا ااتن قوذت نبح « تافارعالا هذه ىلع دمأ دعب
 « دملا ةئيطب ةليوط ةيلمع هذه نكلو . . تافارحالا هذه نيبو اهنب مئاقلا
 سانلا نوك الك لايجألا هذه ءانثأ ىفو . . لايجأ دعب الايجأ قرغتست دق
 . ليصألا ةرطفلا طخب ىصخش عانتقا نم مصاع مبمصعي مام تانارحالل ةضرع
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 ةديحرلا ةليسولا ىه ةيبرتلاف . فارعالا بابسأ ربك أنم ةيبرتلا ءوسو

 فارحا ىأ هبيصي نأل ماودلاىلع ةضرع وهف وقالب لفطلا كرتبنيحو . وقتل

 بابسأ نودب ىتح . . لصنلا اذه اهات ىتلا ةددعتملا تافارعتالا كلت نم
 طب اوضلاو زجاوملا امنت مل اذإ املاذ ةيرطفلا تاعقدلاف . . ةرهاق وأ ةيجراخ
 مني م طبضلا زاهج نألو « طبضلا ىلع دوعتت م اهنأل . . ةلاع ال ةيغاط ًاشنتس
 ةجاح ىف س ةيرطف ابنأ ولو س طباوضلا نأ حوضوب انب دقو . هتم, موقيل
 . ةيبرتلا ةمبم كلو . قطنلاو ىثملا جانحي ك . اهتيمننلا ةيجراخ ةن ومم ىلإ
 نأ نكعي عفاودلاتافارعا لكف « طب اوضلا ةيمنت ىف اتمې, ةيبرتلامقت مل اذإف
 ةت نأ دال ىتلا راجشألاك ! ىفاضإ ببس ىأ نودو ةيئاقلت ةروصب دجوت
 . . راثلا لمت ناف بيذشن الو ملقت الب تكر اذإ . . رشت كل بذشنو
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 مدع نم ةقيقلا ف وأ . .ةييرثلا ءوس نم اثني نأ نكميام طسأ كلذو
 عرزب نأ ةيبرتلا ءوس ناكسمإ نف . ةديحولا ةجيتنلا سل هنكلو 1 ةيبرتلا
 . هيجوتلا ءوس الولامنعيبطب دجوتل نكت  اضارمأ سفنلا ىف

 ةطرغملا ةيسحلا ةيمنت نك دسافلا هيجوتلا وأ ةئيسلا ةودقلا قيرط نمف
 لفطلا ةيبرت نكميو . سكملا وأ . . ةطرفملا ةيدرفلا وأ ةطرغملا ةيبلسلا وأ
 ةجرد دنع هري قوب نأ نكعو . ةحجبنملا ةأرلا وأ ةضي رملا ةيئاوطنالا ىلع
 . جوضنلاو ونلا نع هسفن نم ءزج لشي وأ « اهادعتي ال ةنيعم

 «ةيبرتلا ءوس نم ثدحن نأ نكح تافارحالا لك . . اذكهو اذكهو

 ةدشارلا ةميلسلا ةيبرتلا قرط نع مؤقت نأ نكر تافارعالا لك نأ
 . نيدلاولل ةيقيقلا ةمهملا ىهو . . ةبئادلا ةيعاولا
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 .ىئارو دادعتساب لفطلا دلوي دقف . . فارعالل ىئارولا دادعتسالا كانهو
 وأ « ةيونعلا وأ ةيسلا فنع وأ « طباوضلا فنع وأ ةيرطفلا عفاودلا فنعل
 ةيدرفلا وأ « ةيلايلا وأ ةيعفاولا فنع وأ « ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا فنع

 . . هيف لفطلل ةليح ال ىثارولا دادعتسالا اذهو . . لا . . لا . . ةيعاحملا وأ

 مم هنكلو . داليملا لبق نم ةئارولا « تانيچ » یف هل مح « هيلع ضورفم وهف
 ىهو . دادعتسالا اذه دض نمألا مامص ىه ةيبرتلاو . ايمتح ارمأ سيل كلذ

 ةطتيلاو بأدلاو بتلا نم ىشب « ةحيحصلا ةهجولا همجوأو هحيحصتب ةليفك
 . هابتنالاو ةجادلا

 مهفو نودلوب بارشلا ىلع نينمدملا وأ نينخدملا ءانبأ نأ ايبط فورعلاف
 اوحبصب نأ اح سيل هنكلو . بارشلا طاعت وأ نيخدتلل شارو دادعتسا
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 نييداع اصاخشأ اوحبصيو رطحلا نم اوجني نأ ادج نكمملا نمو ! كلذك
 عفدت ىتلا تايرغملا نودجيإال نيح طقف وأ « ملسلا هيجوتلا نودجي نيح « ءايوسأ
 . ليبسلا اذه ىف مم

 اح سل . ءاوس دادعتسالا اذه نأش هنأش ضرملل ىسضنلا دادعتسالاو

 . حيحصتلاو هيجوتلا دجو ول لفطلا بيصي نأ
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 لفطلا رعشت ىتلا تاهوشتلاو ةيقلللا ةيمسملا بويعلا وه ريخألا ببسلاو
 ظحال مدقلا ذنمو . ضيوعتلا ةلواع ف فرحنيف ضيوعنلا لواحيف صقنلاب
 ..هقالطإ ىلع نكي م نإو حي لوق وهو . «رابج ةهاع ىذ لك » نأ سانلا
 س ایلآ  ہتاذ مسجلا اب موق ةیرطف ةلأسم صقنلا نع ضي وتلا ةلواحف

 س بلاقلا ىف س اہضوعپ ساوا یدحإ هصقنت یذلاف . سفنلا اہم موقت اک

 مث . اذکھو . . قطنلا ضوعت نبعلاو . نبعلا ضوعت نْذألا . ىرخأ ةساحب
 طاشن فعاضتي اميصي ضرمل نيتيلكلا ىدحإ لصأتسا نيح هلأ دجو
 ةريغصلا ددغلا ونت ناتزوللا لصأتست نبحو « اهضوعتل ىرخألا ةيلكلا
 . اذكهو . امناكم ضوعتل امأك ابنم ةبيرقلا

 نمو . صقنلا ضيوعت ىلإ = ًايرقت یعو الب  هجنت كلذك سلاو
 رشبلا نع هصقنت ل هتهاع نأو « ئوق هلأ سانلا رعشيل ةهاملا وذ ربجتب انه

 . ضيرملا فرطتلا ىلإ لصيف - همجوي صقنلا نال كاذ ىف غلابيو ١ نييداعلا

 ضيوعتال ةيمتح ةدحاو ةليسو كانه تسبلف . . اح سيل كلذ نكلو

 قلا ةيلعتسملا ةرّيللا ةفيظنلا لئاسولا تارشم كانه لب . فارحالا ىه
 . ًامراب ًاملاع حصي دقو . ًاانف حبصي دقف . مهصقن نوصقانلا امم ضوعي
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 ضينب ضومي « ةءورلا ىس فطاوعلا ليبن ًامخش وأ . رهام الماع وأ

 مزازعإو ميمارتحاو سائلا بح نم لانيف « صقن نم هب سج ام هتءورم
 ريغ ف س ةيصخشلا ئوق نوكي وأ .. بولطملا ضيوعنلا هل لفكيام
 المس مجم لا 1اض نع ضومي ام  ةيوسلا  ةبامملاب لاني س فارحا
 بيملل سانلا صفت نم هل ةياقو ةبابملا نوكف ء هيف ىقلخ بيع نع وأ

 . هل مېمحقتو

 هذه لشم قون ىلع ربك ألا نيعملا وه ةيبرتلا ىف ملسلا هيجوتلاو

 . ملسلا ديلا ضيوعشا ةصرفلا ةحانإو ء تافارعلالا
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 كاذكر — اهم ةباقولا ةقيرطو . . ةماملا اممابسأو تافارحمالا ةلمج كلت

 ةاحرم ىف س سفنلا ميوقتو ةيوسلا ةرطنلا طخ عبتت ىه س اهجالع ةقيرط
 ةبوسلا ةميلسلا ةرطنلا ىده ىلع  ةصاخ ةلوفطلا

 رهاوظ طقف سردن انه ن امو . . ةيبرفلا ىف ًاباتك اذه سيلو
 . ففارعلألا ةلاحو ءاودلا ةلاح ىف ةفلتغلا سننلا

 سننا لع فقوم ىلإ ىلإ ريشن نأ - لصنلا اذه منتخ نأ لبق - شبنیو
 . ذوذشلاو فارحالا عوضوم نم ىلرغلا

 عاونأ ضعب ريوصت ىف ةديدش ةفغلابم ىرغلا سنللا لاب دق

 انایحا غلبت ضرما نم ىرخأ اعاونأ ابيعم الافغإ لفغأ انب « فارحالا

 ىلإ امف قراغ وهو « ضاممأ انآ ىلع امسح ال برفلا نأل «ذوذشلا ةجرد

 . « ةيمالسإالا ةيبرغلا جيم » باتك ةيبرتلا عوضوم ف رطنا (1)
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 هساكتنا ىف هبجمت ال اهلل يوس تالاح ضرما ةماق ىلإ فاضأ اك . ناقذألا

 ! حايترالا نيعب الإ رظني الو رضاحلا

 ةدش نع اشن ىلا تافارعالا ريوصت ىف الثم ىنرفلا سفنلا اع غلاب دقل

 ةراض ةيلبع هتاذ طبضلا نأب ىسوي داك ىتح س تبكلا وأ - طبضلا

 قتلا ةيسفنلا دقعلانم افوخ اوهج وي نأ ىغبنبال لافطألا نأو « اهم مايقلا ىغبنال

 اج ديعب نم س ألا مزل اذإ - هيجوتلا نوكي امنو « ميصت نأ نكعب
 ! دیدش رذح یلعو

 « ناكيرمألا نم للحتم وخر عئام ليج « معلا » اذه ءوض ىلع ج رخ مث

 ةداج ةيبرت بلطو « اكيرمأ لبقتسم ىلع ةيثخ ىدينك هنم اكش ىذلا وه
 ! ةللحتملا ةع ويملاو رطل لهرتلا اذه ليزت

 لک اما نوکی داکب الاغغإ یدرغلا .سفنلا ع لفغأ هناذ تقولا فو

 عفاودلا ةرياسم ىف طارفإلا نم وأ « طبضلا مدع نم ًأشنت قتلا تافارحالا

 ! قالطإلا ىلع ارعا اهمف ري ملو ! ةبرطنلا

 ناكو . عضولا اذه ىلإ تثدأ دق ابرو ىف ةريثك ةيلح فورظ تمنو

 ةيعانصلا ةروثلا نأ اك « اجالا اذه ىف ةيسيئرلا لماوعلا دحأ ديورف

 نم « تالٹنا » و  تادقتعملاو قال ریمد نم اتثدحأ امو نيتيملاعلا نب رطلاو

 نكلو . . نييبرغلا رظن ىف فارعالا اذه ريربنل ابابسأ اهلك تناك« دويقلا

 |! فارحالا رربپ یش الف 1 رربپ ال هنکلو رسی دق هلک اذه

 ضارمألا صخشي وهو هاسح ىف ىرغلا سفنلا لع عضي كلذک

 بيصت ىتلا ضارمألا نم وه « همادعنا وأ ىسورلا هاجتالا صقن نأ ةيسفنلا

 ! هعوقو ركي دعي ن تح ضرما اذه ىف عقاو هلكب رفلا نأل ! سفنلا
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 طرفملا ناميإلا وأ « ةطرغملا ةيعقاولا نأ كلذك هباسح ىف مضي للو

 هتمقل عقاو برفلا نأل . . ملامت نأ ىنبني ةيسفن ضارمأ ساوملا هكردت اهب

 ! فارحالا اذه یف

 <« ءاضنلا ىف ةقلعم ةيلاثم مقو لث ناسنإلا ناعإ نا هباسح یف عضپ ملو

 ةيصخشلا ككفي ضرم مقلاو لثملا كلت نع ًادیعب یعقاولا هکواس نایرجو
 ! ليبولا ككفتلا اذهب باصم هلك برغلا نأل . . ةياهنلا ىف

 « هتدابع نع فاكتتسالاو « هللا نع داعتبالا نأ هباسح یف مضي ملو

 ةرطفلا ىف اه دوجو ال ةيسفن ضارمأ ةديقعلا تامازتلا نم « ررحتلا » و

 ! “”ءادلا اذه ىف عقاو هلك برغلا نأل . . ةيوسلا

 ةنتفلل ةأرملا جورخ نأو « ضرم ىسنجلا راسلا نأ هباسح یف مضي لو

  ةبواقملا هتسكن ف -ىرب راص برغلا نأل .. ةرطفلل ةبسنلاب ذوذش ءارغإلاو

 | ذوذش اهادع امو ةرطلا ىه هذه نأ

 نع فارحا هنأ ىلع بيفلاب ناعإلا ىلإ رظني راص هتاذ تقولا فو

 فارغا املأ ىلع ةيسنجلا ةفملا ىلإو ! ءايوسألا هيف عقي نأ ىغبني ال ةيعقاولا

 ! ةاتف وأ ناك تف ىوسلا صخشلا هيلإ اجلي ال تبكو

 زيحني ال ىلا « یعوضوملا ملا » باسح ىف نیزاوملا بلقنت اذكهو

 ! ! ةيتاذلا تاهاجنالاو ةيصخشلا لئاسماب رثأتي الو
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 نازوألا اهنم دختيل امناذ ةبرشبلا ةرطنلا عيتتي ال هنأ لمل اذه بيع نإ

 فرحنم ليج عقاو نم هنیزاومو همیقو هماكحأ ذأ اإ و . . سياقملاو

 )١( باتكلا اله ىف < ةرطفلاو نيدلا » لصف مجار ,
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 هب تفرح او هباوص نع هتجرخأف  ةنقؤمو - ةيلحم لماوع هيف ترثأ
 . ليبسلا نع

 مقاو نم افا عسوأ نوکپ نأ ینہنپ - | ىداملا ةيناسإلا رو س لاو

 .. اک ةيرشبلاو ء اباك لايجألا هباسحىف لمجي نأ ىنبني . ليج ىأ . . ليج
 نأ ًاتح هتئکم یف ناک نإ « اهراسإ نم جرخبو ةرضاحلا ةسكسلا زواجتي نأو

 . لوق اک اح « ًایعوضوم » نوکیو ٤ لعن

 همقاو یف نالا ! ناساإلا وه .. ناسلإلا ىلع لا مجرم نإ

 تيش اهم لمہي ال سنلا بناوج لك لمشي ىذلا « طيحلا لماشلا رك ألا
 . بزا نود بناب زپحتپ الو ۽ ًابناج الم رفصتسب الو

 « ةلماكتملا ةيوسلا ةرطنلا ساي, اساقب نأ ىفبني ذوذشلاو فارعالاو

 . . . فارعالا ديدش فرحنم « نعم ليج سايق ال

 بیجعلا الماك یف س ہللا اہقاخ اک س ةرطنلا ىلإ یدین نبحو

 ةقيرطو « ذوذشلاو فارع الا نك امأ روفلا ىلع انل نيبتنس « قيقدلا ابقسادتو

 . . روزت الو لاعتفا الو دکر یغب « ميوقتلا

 ء «لاساإلل ىلاسل الا ريسلتلا » لصف باتكتلا رعاوأ ىف رطنا )١(
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 «اهاوقتواهروج اهملأف ءاهاوس امو سفئو »

 . « اهاسدنم باخ دقو « اهاکر نم حلفا دق
 مےظملا هبا قدس

 ؟ عقاولا ةقيقح ىف رشلا امو ريللا ام

 ؟ ناس إلا ةايح ىف مقلا هذه هب ساقت ىذلا سایقلا امو

 ءدب ذنم ةفاتخلا تافسلفلا هيف تطبخ املاط تاذلاب ع وضوملا اذه نإ

 نييلا ىصقأ نم نوركنمل او ةفسالفلا هيف فلتخاو «مويلا ىلإ ىرشبلا ريكفتلا

 نويبيرجنلاو نويعقاولاو نويلاثل ا ةغسالئلا هيف مولدب ىلدأو .راسيلا ىمقأ ىلإ
 ىداملا ريسفنلا : هولدب هيف لدا نم نب نم ناکو .. نويحورلاو نودا او

 امن . . ةا نكس نأ نكح الو « ةتبا" ريغ «مقلا» نأ مز ىذلا ء ځراتل

 ؛ ناسنإلا هيف نوکی ىذلا ىعاجالاو ىداصتقالا « روطلا » نم دمت

 نأ دب ال متلاف ) ماودلا ىلع ةروطتم ةيعاجالاو ةيداصتقالا ةايلا ثماد امو

 ًاريخ ربتعب ام نأو . عاضوألا نم عضو ىلع ةئباث ريغ « اهعم ةروطتم نوكس

 نم روط ىف « ةميق » نوک امو . ىرخأ ةظل ىف ارش حبصي دق ةظالل یف

 یعاجالاو یداصتقالا ديصرلا دقني نبح « هل ةميق ال حبصب دق راوطألا

 ةيقلللا « ةصاحلا هميف ىشني الشم ىعاطقإلا روطلاف . . هتميق هاطعأ ىذلا

 « ةرسألا نايك ىلع ةديدشلا ةظفاحلاو نيدتلا انب نمو « ةيحورلاو ةبركفلاو

 « قالخأو ديلاقت نم اهوح امو ةيسورفلاو « ممتجلا ىف لفاكتلاو نواعتلاو
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 . .ةأرملا ىلع ةيقلحلا « دويقلا » عضو ىف اهددشتو جوزلاو بألا ةرطيسو

 راتلل ىداملا ريسفتلا رظن ف - “ىا هلك ك لذو . غلا . .لا

 ن ال ‹ یعاطقإلا یعارزلا متجنا ىف ةيعاجالاو ةيداصتقالا عاضوألا

 عاطقإلا نم لقننيف ممتجملا روطتپ م ..ةنبال ةيتاذ ةميق وذ كلذ نم

 مم ةيشمتم ةديدج مق ًاثئتو اهلك ةقباسلا « عقلا » بوذتف ةيلاحأرلا ىلإ
 نيدتلا مدع حبصبو « ميد سائلا نع بهذيف . .ديدلا ىداصتقالا روطلا

 ةظفاحلا منع بهذي | هتاروطت عم ةيشمتمو ديدملا عمنعلا نم ةئشان « ةميق »

 ةديدج ةميق اهطباور لالحباو ةرسألا ككفت حبصيو « ةرسألا ديلاقت ىلع

 ىدرف روعش اهلحم لجو ةيسورفلا قالخأ مهنع بهذلو ! ةيمدقتو « ةيروطت »

 ةوخنلاو ةءورملاب نمي الو « نيرخألا نع ةلزع ىف هسفن ملاص نع ثحہپ یا

 ! اذكهو | ةيمدقت ةيروطت « ةديدج ةيعانجا ةميق هلك ك لذ حبصيو . . لذبلاو

 س هبلإ لصت نح س ةيرشيلل ريخألا روطلا نأ نومعزپ مغسالف ناک نو

 ! ةتبأ همیق نوکتسو (؟ )1( )ابا اروط نوكيس « ىعويشلا روطلا وهو

 دیورف هماقأ ىذلا « ىرشبلا كواسال ىجا ريسفتلا كلذك هولدب داو

 ماقا ینلا ناس اال ین اویا یداملا ریسفتلا ن م« لصألا فذ متسملاو « هويراوحو

 سفن یف قالطإلا لع م ق دجول ال هنأ ريسفتلا اذه مزو . . لبق نم نوراد

 | دیورف ا ناسا اسب سنجل ا ةزيرفبو ] ادبأ هزئارغب موكحم وهف ! درقلا

 هذه نأو . . ألا نم بورملاو ةدالا ىلع لوصحملا ىلإ ىست ةزيرفلا هذه نأو

 قالخألا امنإو . ةيفاخ ريغ ةميق ىهو . . درفلا نايك ىف ةديحولا « ةميقلا » ىه
 ممتجلا نم س جراما نم ناسن إلا ىلع ةضورفم اياك ةيقاللا متلاو دیلاقتلاو

 مل نوش ذ ء ممناطلسل ءافعضلا اوعضخب نأ نوديرب نيذلا ءايوقألا ةطلس نمو
 ١ ةينيدلأو ةيقلطلار ةيعاتجالا تلا یھ كلتو ٤ مہ کواس اہ نوددحب ةیرھق ادویق
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 ماکرد لث س ىرشبلا كواسل ىجا ريسفتلا كلذك هولدب ىلدأو

 .هيحاون یدحإ نم خراتلل ىداملا ريسفتلا نم بيرق وهو س هویراوحو

 دارفألا ابف رشتي نأ نود « ىجا لتملا » ابشن اهك تلا نأ هعز یهو

 . مہنایک لخاد ف “ءىش ىلع ةرورضلاب زكر وأ « ممتابغرو ملوي عضخم وا
 همیق ریغب وهف مث نمو ۽ ريغتم ماودلا ىلع روطتم < « ىم نا لتملا » انه نأو
 هدر, درفلا نأ نم ةئشانلا « ةرهاقلا ةوقلاب دارفألا اه مضخم « رارمتساب

 )مآ دار همباطب اعوبطم اثني هنأو « ممتجلا ةوطس مامأ فقي نأ عيطتسي ال

 "يش نلع تش ال ىجا لقملا نل « ةتبا ريغ لاح ىأ ىلع مقلاو . . درب

 ! . . ديدج عضو ىلإ هنع لوحتي ار الإ

 مروصتو ا باحصأ جازم بسح ةبعشتم . . تش ىرخأ بهاذم تو
 . ةايلأ قاق

 “)ىرخألا بتكلا ىف اهضعب وأ اها بهاذملا هذه تشقال دقو
 ایف لاغا مضر نل | لوقأ نأب ىنتک أ ینکلو . . اليصفت انه اشقان ناد
 < قيقا اهقاو ىف ةيرشبلا ةرطنلا نع ًاديمب اهراكفأ “ىشنت اهنأ ایج
 ةرطفلا هذه ةفرحنم ةروص ليخنت وأ . . عقاولا اذهب اه ةلص ال ءايشأ ليخنتو

 نايكلا ىف ةيئزج ةقيقح ىلإ ىدتهت دق وأ . . اميهاذمو اهراكفأ املع نبت
 ۴ ن٨و ۾ هلك ناكل ةلماش ريغ ةيئزج ةروص اہساسأ ىلع مسرتف « یرشبلا

 . ناسلإلا ةقيقح نع ربعت ال ةهوشم ةروص جرخت

 ةقيقح رغصتسي وأ ئيو « دسلا ةقيقح ىلع زکر بهاذملا ہنه لظعو

 . ناسن إلا هب موق طاشن لک یف داب سوراا طابترا ةقيقحو «حورأا

 یایکر ییا کیس د باکو «یاایإلاو هناا تی دانا د بک
 . « السإلا نفل جهنم »
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 لالخ نم اهاک ةایحلا نایرب راتلل ىداصتقالا ريسفتلاو ىدا ملا ربسفتلا

 نكسملاو لك الا ىلإ ناسلإلا ةجاح لالخ نم « ةرهاقلا دسم لا تارورض

 دعب س امھف كلذ عمو . ناس إلا كواس ىلع تاجاحلا هذه ةرطيسو « سلاو

 مقلا لالخ نم ةايملا ناسيقيو « ةيلك ناسن إلا دوجو نايسني س ةهينه
 ضرفت ىتلاو [ سكرام لوقي اك ] «ناسإلا ةدارإ نع ةلقتسملا » ةيداصتقالا

 ذختت امن إو « اتاذب ةا امنوروصتي امنأكر . سانلا ةايح ىلع اضرف اضن

 [ 1 هللا ةوق نونمؤملا روصتي اك | ! ١ اهتتحنل اريظمو امت وقل اراطإ طقف سالا

 لالخ نم اک ةايلا ىرب تكلذك ىرشبلا كواسال ىسجلا ريستلاو

 اياك ةايلأ لعجيو « سنجلا ةرورض ىفاهرصحب هنكلو « دسملا تارورض

 روطتو ةييبلاو ةيداصتقالا لماوعلا ريثأت ىتح ىنئيو . ةرورضلا هذه نم قتثبنت

 . جراتل ىدامل ا ريسفتلا دامع ىه ىلا . . جاتنإلا بيلاسأ

 نع ةلقتسم ةوق دوجو — ىداملا ريسفتلا لثم س ليختب ىلا ريسفتلاو

 راطإ درحم دارفألا دخت امنأكر !١ راطإ يغب امن اک« اہناذب ةماق درفلا نایک

 هلأ یأ . .راينخاو ةيرح نم درفلا ناسا الل ام شلي كلذ وهو ! امت ردقل

 < ناسإلا نم ىسورلا بنام ا لاهإ ىف نيرخألا نيريسفتلا كراشب ةقبقللا ىف
 . .راينخالاو ةيباجيإلاو ةدارإلا هيف لشمس ىذلا

 . . تالالتخا ایک

 حورلا ةقيقح ىلع كرت ىتلا ةيلاثملا بهادملا كلت الالتخا امنع لقت الو

 دسللاب حورلا طابترا ةقيفحو « دسجلا ةقيقح رغصتست وأ ىفنتو « اهدحو

 . ناسن إلا هب موق طاشل لک یف

 . قحس وه « ريللا » نأ ىرت ىتلا «اهمباش امو ةيكودنملاو ةيذوبلا بهاذملا
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 ةقيقلأ ىه اهدحو ةيحورلا عقلا نأو « هريهطت ةجح ء هنامرحو هتک وأ دسجلا

 ةصلالا حورال ناسنإلا نايك ىف دوجو ال هنأ اها ىست . . عابنالاب ةريدجلا

 مسجلا ىف حلاو كانإلاو عيوجنلا تاكرح لك نأو ۽ اهنوايختي ىنا ةيفاصلا
 رانلا نواخدي نيذلا كثلوأك« ةيحور « تازجعم » نم هب ىتأت ام لک ىلع

 مې وقب نورطيس وأ « نوتوع الو اروٻش ماعط الب نواظي وأ « نوقرتح الف

 حلصي الو ء ايعاتجا ابهذم “ىشني ال كلذ لك س ةداملا نيناوق ىلع ةيحورلا

 كالت هلمحم ام لكف مث نمو . « عاسنالا ىلع » ةبرشبلا ةايلأ ىف قتيبطتلا

 هیطہب قتلا نم دیصر هل سیلو « عقاولا لاع یف شیپ ال « ےقلا » نم بھاذملا

 . ةايلأ ىف ةميق

 شيعو « ناسن الل ةيقيقلا ةرطذلا مم یشمتب ینلا وه یتحملا بهذملاو

 . ناسنإلا عقاو ىف كلذك

 بهذم لكف مث نمو . ناجزتم ناطب ارم حورو مسج ناسا لا ۃرطف
 اه الماشو « نيرصنعلا نيذمل الماش نوكي نأ ىغبني ةرطنلا عم ىشمتي نأ ديرب -

 . جازتماو طابترأ ةلاح یف

 . .نكلو

 ؟ حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق نم طبارتملا جازملا اذه کس یذلا نم

 ؟ حورلا ةخفن هك مأ ؟ نيطلا ةضبق هكسحت

 .ناسنإلا ةايح ىف اياك <« مقلا » ددحت ىتلا ةلأسلا ىه هذه

 . . . حورلاو مسجلا نيب لصفلا أس - هدب ىذ 'ئداب - تسل امنإ

 ىلع ديرب = هناحبس س هنأال « ةروصلا هذه ىلع ناسن إلا قلخ دق هللا نإ

 ناس إلا لمعي نأىئاسن إلا دوجوال ةبسلاب ريللا لك ريحلالعجو 1 ةروصلا هذه
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 نیرصنملاب الو رخآلا نود هيرصنع نم یأب 7 طب ارتمل ا عمتجلا هنایکب

 . هاجتا یف ریسپ لک نبلصفنم

 .. حورلاو نيطلا نم نوكملا طب ارتملا حازم ا اذه کنم لاسم طقف یهامإ

 راص فيك .٠ . ناس إلل « ةييراتلا ةأشلا » ىلإ ةلأما مجرت انهو

 .. راص قمو ¢ ااا |

 تخفنو هتيوس اذإف , نيط نم ارشب قلاخ ىنإ ةكلالملل كبر لاق ذإو »

 : « نیدجاس هل اوعقف ‹ یحور نم هيف

 .. انهو . ةيواعلا حورلا هيف خفن مث . ادسج ىّوس نيطلا ةضبق الوأ هذه

 دوجسلاب هرمأب ملو س هللا مآل اعوضخ س دولاب ةكالما مزالي طقف انه

 . . هيف ةيواعلا حورلأ ةخنن دعب امو . . ناسنإلا ةثيه ىلع ىّوسملا دسجلل

 ًاشنت ل . نيطلا ةضبق نم شنت | ناس إلا نايك ىف نذإ « ةميفلاف »

 . . یدسجلا دوجولا نم

 < امتعيبط تريغف نيطلا ةضبقب حورلا ةخفن تسيل نيح ةميقلا تأشل ام]و

 نم اپف ناک ام اسف دعپ و ۰ رایتخالاو ةدارإلاو كاردإلاو ةف رعملاب تفشف

 . سالما ةماتعو ةقافبص نم لیق

 ٠ ...ةيكرانلا ةأشنلا ىه كلت

 نم طبارتم جازم وهو — ةقلا هترطف ىلع نوكي ناسإلا نأ ىأ

 .. رايتخالاو ةدارإلاو كاردإلاو ةفرعملا حورلا همت نيح س حورلاو دسجلا

 س حورلاو دسجلا نم طب ارتم جازم وهو ¬ ةيوسلا هترطف ىلع نوكيالو
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 بجو « امنيفافشو حورلا ةعاعشإ سمطيف « ک املا وہ دسجلا نوک نیح
 . رایتخالاو ةدارإلاو كاردإلاو ةفرعملا

 ءازجألا لصفنم ريغ . . طبارام عمتجم جازم هيتلاح اتلك یف وه
 [ نانإلا نايك ىف لالتخا ثدح اذإ الإ ادبأ لاصفنالا اذه ثدحيالو ]
 . حورلاب امك نوكي ةراتو ء ةرات دسم اباموكحم نوكيي جازملا اذه نكلو

 . ةرال اريخو ةرا اررش نوكي هنإ انلوقب كلذ نع ربعنو

 ك ني اريخو « طبارتملا عمتجلا هجازم سلا كسي نيح اربرش
 . جازما اذه حورلا

 اعإو . هناك حراخ نم ناسن إلا ىلع اضورفم ايفسەت اکح اذه سیلو

 . ناسن الل ةي رانلا ةأشنلا عمو « ةرطفلا ةقيقح عم ىشمتي ىذلا حملا وه

 ناستلیال نیددغ نیعغاو نیموہغم یَوَد ناحبصی كلذ رشلاو ریللاو
 .ناسنإلا امف راج الو

 ؟ ثدحب ىذلا اف طب ارتملا.عمتعلا جازملا اذه دسملا کے نبح

 قنتختف ۽ نإطلا ةماتمب الع سط هنكلو . حورلا دوجو ىشليال هنإ

 . ًاتالطن او ةيفافشو ةنخ نيطلا حنمت ىتلا امناعاعشإ تبكتو

 . . « عتمتسب » و برشيو لك أ ديرب دسجلا

 «رطيسملا وه دسجلا ريصي نبح ء«هنكلو . هتاذ ىف «امارح» اذه سیلو

 بطي ال ینلا لوقما ملسلا ردقلا ىلع دیزب هنأل « ةشحاف » ىلإ بلقنب

 . ناسنإلا ةايح ىف بجاولا « لاجل ا » دضيالو نايكلا

 ریفپو « افارسإ ماعطلا ىلإ مسي فوض « رطيسملا وه دسلا ماد اه
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 ليس ىف نيرخآلا لظ نم ز رعت ريغبو « هباستك اىن ةراهلملاو ةفاظنلل حوت
 . رشلا كلذ نع ًاشنيف . . هيلع لوصحلا

 2 ريغب و افارسإ سنجلا ىلإ ىعسب فوسف رطيسملا وه دسملا ماد امو
 ضارعأ ىلع ءادتعالا نم زرع ريغبو « هيلع لوصللا ىف ةراهطلاو ةفاظنال

 نرخألا لل قوت نود « ةدانلا هسفنل نمضيلو « عاتملا هسضنل ققحيل افارسإ

 امه ةلص ال « ةيسفل » ةوش انايحأ ودبت ناطلسلا ةوهش نأ حسيحسو
 « سلا وأ بارشلاو ماعلا ف م مال دارفأ ىلع ىلوتسا ذإ « دسجلاب »
 نم « نيفشقتملا » ةافطلا ىف ثدحب اك . . مومعلا هجو ىلع ىدسملا عاملا وأ
 نایک یف « ةدارإلل ٠ ىخضت ىه ةوهشلا هذه ناو . . نيلاتسو راته لاثمأ
 . حورلا تاج نم الصأ ىه ةمسل مخضت ىأ « لتخم حرف

 نويهدقتلاوذ وبر رطتلا يرب ذإ . ةطقنلا هاهى نماك ةيقالحألا مةلا لوح هلك لدجلا )١(
 س یرا اف س الاسملاو ! دودحلا رخآ ىلا لصو ولو ىجا قالطنالا يف رش ال هنأ
 تأدب ىلا ابتا ىه ىلجلا قالطئالا اده تحإبأ ىلا ممألاف ! لدج ىلإ ةجاح ىف دعت م
 لاح رمت رد [ ۱۹۹٩۲ ] ةدحاو ةئس ىلو . ةريطملا هاتن نم ةرلع مويلا خرصت
 ئام ىسورلا باشلا نإ هيف لوقي ةيعويشلا ايسور ميعز فوشورخ نم اهدا ناریطخ
 ! ايسور لبقتسم ىلع س كاذب س نمي ال هلأو « فارحمالا ىف قراغ كاكفتم لحلم
 هفات بابش ىكیرمألا باشلا نإ هيف لوتي ةدحتملا تايالولا کا یدک نم رخالاو
 «ذودشلاو ةمومللاو ةوارطلا هيف عيشلاو هقالخأ دسدت و دملانع ةدئازلا ةيدسجل ا عتما هلک اٿ
 نأش يف ةريطع ةلالد وذ نيعرصتلا اكو | اكيرمأ لبقتسم ىلع ارطخ لكشي كاذب وپف
 رش اهنأب مئاقولا خرصتو « اريح ةي رعبلا نم ليلا اله اهارر قلا ةيساجلا « ةيرملا >
 ء [ < ةيردبلا ةايح ىف تابالاو روطتلا » باتك ليصعتااب ظنا ] ! هيف ريخ ڈا
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 مرا ىعف <« ةفيفللا فاحيحم سل رهاظلا ىف ودبي ینا اذه نکلو

 مسا نم عمتجلا هجاز - هالتخا تالاح یف یتح - ا اد لمعي ناسن ا نأ نم

 ناويلا امرا « ةيناويح ةزيرغ وحنلا انهىلع « ةرطيسلا » نأ الإ « حورااو

 «ةدارإلا» و . ناويملا نم ةبيرق ةروص ىلع لتغلا ناسن إلا امس راو « اماماكب

 ةدارإ تسيلو ناوي انايكلاب ةطبترمل ا عزاونلا ةدارإىه نايغطلا نوكتت ىلا

 نيرخآلا لتقي نأب رطيسي نأ بحب ناويملاو . حورلا نايكب ةطبنرملا عزاونلا
 ةرطيسلا حبصت مث نمو . . محارو مهنمأ وأ ميضرأ وأ مءاذغ ملي وأ

 ةيواس ةروقم «اماكر ىف حورلا رجرج « امساسأ ىف ةيناويح ةيلمع ةينايغطلا
 .. ابداصنقاوأ ايعاتجاوأ ايسايس نايفطلانوكي نأ یوتسي و . عاعشإلاةسومطم

 . لاكشألا ددعتم دحاو لصأ وهف . . ايعاخج وأ ايدرف

 طب ارتملا عمتعلا نايكلا عوضخ نم ًاشنيو . . رشلا اثني كلذ لك ىو
 لايجألا ميمجو « تاثيبلاو عاضوألا ميج ىنا د نوکیو . .دسلا ةرطيسل

 . «ناسن إلا » نازيم ىف لالتخا هلل .. « راوطألا » و
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 . رحل ءىش ثدحب هنإاف طب ارتملا عمنجلا نايكلا اذه حورلا كح نيح امأ

 هاش عم یشمتی یذلا ء ناس الل « یمیبطلا » عضولا نوكي الوُأ اذه نإ

 . املاك ىف ايقفو « ةيخيرانلا

 لالتخالا تالاح ىف الإ ] ىدسجلا طاشنلا الو دج لا تبكي ال اينا وهو

 [ ةيوسلا عاضوألا نع ثدحتن انه نحنو « قباسلا لصفلا ىف امنع انثدحت ىلا

 . اهطبضب و فظن و طاشنلا اذه تاقلطنم طنف لظنب امو

 ماعطلا نم ناسنإلا عن ال طبارتملا ىناسنإلا نايكلل حورلا < نإ
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 اعاتم طقف هيلإ فيضي امن إو « هعاونأ لكب ىسحلا عاتملاو « سنج لاو بارشلاو

 ةرورضلا نم س ام دح ىلإ س اررحتم « اقر افافش لعج « افبطل ايحور

 . حتما ديقلاو ةرهاقلا

 ةرطيسف . فارسإ الب نكلو انب یم اک - برشبو لک اب هلإ

 م . هساسأ نم هتبک ت ال تناک نو « همظنتو فارسإلا اذه طبضت حورلا

 ةرطيسو « دوألا ظل ةليسو امن إو « هاذ ىف افده بارشلاو ماعطلا لمجال

 ةطونملا ىه اهنأل < لمعي لمع لك نم فدهال ناسا إلا ظقوت ىتلا ىه حورلا

 ةرطيسو ؛ هبأرشو هماعط ىف ةراطلاو ةفاطنلا یرحشپ مث . كاردإلاو ىعولاب

 فيظنلا كوالا راتلو « ةيونعملاو ةيسحلا ةراذقلا نم زرحتت ىلا ىه حورلا

 هعم كرشيف « ةضيغبلا ةرثألا هسفن نع دعبي وه مث . رايتخالاب ةطونملا ىه الآل

 م ناک و لو « اونوا ام ةجاح مرودصف نودج الو » ] هبارشو هماعط یف هریغ

 امل ء راشيإلاو لذبلا اذه ىلإ عقد" ىقلا ىه حورلا ةرطيسو [ « ةصاصخ

 . ريغلل هج وتي ىذلا « بملاب » ةطونملا ىه

 . . . ريللا كلذ نم أشير

 ماعطلا نم لوقعلا طسقلاب متمتسي وف س هلاذ درفلا تونی ال ريخ

 . نيرحتالل كلذك لصي مث س بارشلاو

 یوتسم ىلع هب عتمنسپو « ةشحاف الو فارسإ الب سنجلا عات عتمتسي وهو

 < سفنلا یف هثحاسم مسویف « هدحو دسجلا ىوتسم ىع ال فطاوملاو رعاشملا

 . لالا نم اتاولأ هبلإ فيضيو
 . . ريملا كلذ نم ًاشنيو

 یعاجلا ریملاو . عاتملانم لوقعم بيصنب درف لک میتمنب « ىدرنلا ريا

۳ 



 بحاصت ىتلا ء ةافتلاو طوبملاو لالحالاو تاكسفتلاو ةعرج لا نم عمتجلا ظفحب

 . سلا نوثش ىف ةيحابإلاو تالفنالا تاد

 عاقيإ مدع ىرحترو « كل امف ةفاظنلا ىرحتي هنكلو .. كل وهو

 . هيف نيرخآلا كارشاب كاع ال ةكرتلا ىرحتيو « نيرخآلاب ثلا

 . . ريا كلذ نع ًاشنيو

 ريللاو . ناسإلا ىف ةيرامفلا كلفلا ةعزنل ةباجتسالا ف ىدرفلا ريللا

 . ءاز او دهإلا یف هک ارتشاو « هنوامتو عمتجلا لفاکتب عاجلا

 ةرطيسلاو فظنلا زوربلا ىرحتب هنكلو .. رطيسيو رر وهو

 سقانتیلف تالذ ینو » . “« ًامامإ نیقتملل انلعجاو » | : ریللا لیبس یف

 مبعاضخإو « مهةحسو نيرخآلا مطحتب ميالىنلا زوربلا [ « نوسفانتملا

 ىهنتو فورعملاب رمأتو قتلا ىلإ هجون ىتاا ةرطيسلاو . ناسنإ تاوزل

 . .ركنملا نع

 . . ريملا كلذ نع اشو

 « ةجتنم ةطيشا ةكرحتم ةلعأف ةيباجعإ ةيصخش ناسن إلا ءاطع اب ىدرف ريخ

 ةصرف ليلقتو « ريللا وك عمتجلا هیجوتب « یعامج ریخو . ةيضار ةعتمتسم

 . نايم لكل تسب یلس عناخ عمتج دوجو نم ًاشنت تلا نايفطلاو لتا

 سلا لخاد ىف هل نماضلاو « كلذ لكسلا ظنا ىه حورلا ةرطيسو

 .ةايحلا مقا وو

 )١( ناقرفلا ةروس ]۷٤[ . ) )۲نيففطملا ةروس ]۲١۹[ .
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 ) حونجلا « تاظمل عنتمت الو ٤ جلا طاش تبکی ال تلذ لک یو

 مسجلا قلطني امنو . . عاتم وأ ةذل ىف هدسجب ناسن إلا امف حنجب ىتلا ةيعيبطلا

 .فارسإلاو شحنلا منمامنكلرعاتملب حمستف « دايقلاب ةکسم لار ام حورااو

 بسح .. ناسن الل یمیبطلا نایکسلا نع ًارداص ریللا نوکی كلذ لک ینو

 نسحأ ىف ناسنإلا انقاخ دقل » | ءدب ىذ *یداب هب قتلخ یذلا لوألا هبیک ر
 ىهالو « لالتخا ابف سيل ىتلا ةيوسلا ةرطفلا مم ًايشمتم نوكيو “"[ « ميوقت

 . ات میبط بسانپ ال 'یٹب جراما م اپہلع طوغضم

 راوطألاو « تاسباللاو لاوحألا عيمج ىف یخ ریللا تلذ نوکیو

 ةماع ناسن للا .. « ناسن الل » ةيعيبطلا ةقيقملا نع “ىشان هنأل . . تائيبلاو

 . ناکمو نامز لک یف
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 اذه دخشب نأ ًايعيبلط الوبق لباق س ةجودزملا هتعيبطب س ناسنإلاو
 . حورلا ةرطيس وأ « جرت نايكلا ىلع مس لا ةرطيس عضو : كاذ وأ عضوا

 : رشلل دادعتساو ريخلل دادمتسا لع س ةيعيبط ةروصب س لمتشم هنأ ىأ

 ."«اروفكامإو ارك اش امإ ليبسلا هانيده انإ ».«نيدجنلا هانيدهو» ]

 باخ دقو« اهاکز نم حلفا دق . اهاوتو اهر وغ امها « اهاوس امو سفنو »

 . 0[ «اهاسد نم

 )١( نيتلا ةروس ]٤[ . ) )۲دلبلا ةروس | ٠١[ .
 )٣( ناس ٍالا ةروس ]٣[ . )٤( سشلا ةروس ]٠١۷[ .
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 مث « موقت نسحأ ف ناسنإلا انقاخ دقل » . ٠ اعض ناسنإلا قلخو ]

 . [« نیلفاس لقسأ هانددر

 رهظ » ] : ضرألا هجو الميو ناسنإلا ةايح ىف رشلا اثني كلذ نمو
 . [ « سائلا ىدبآ تبسک ام رحبلاو ربلا یف داسفلا

 هتاذپ اذہف . ملا عفاود ىلإ ةباجتسالا نم شال رشلا اذه سلو

 .لبق نماهانفصو ىتلا ةروصلاىف نوكي نح ريما هنع اشن لب « ارش یشنیال

 نم ًاطقاس الو رقت الو ًاذوبنم الو « هتاذب ًاریرش سیل مسجلا نإ

 امنإو .. دصقلا مدع نعو ثبعلا نع هللا ىلاعت . . اتبع قلخب م وهف . باسحلا
 جرختستو « ضرألا رمعت قتلا ةطيشنلا ةلءاعلا ةبويلأ ةقاطلا ءاعو وه جلا

 ةيناسنإلا ةايحلل حمستف « جتنتو ىنبتو ىشنتو «امناقاط لغتسنو اهزونك
 . . ءاقترالاو دادتمالاو « ءاقبلاو دوجولاب

 .لمعلاو ةكرلاو دوجولا امنع شنب ىتلا ىه منجا عفاود ةباجتسالاو

 ةفالخ اماع موقت تلا ةادألا هنأل « دوصقمو بولطم كلذ لكو . . جاتنإلاو

 ىنعم ةفالللا هدف نوكي ال اهريغب ىتلاو « ضرألا ىف هللا نع ناسنإلا

 .دوجو الو

 .ناسنإلا ةايح ىف رشلا عبنم ام همفاودإ ةباجتسالا الو مسجلا سيلف

 ممتجلا نايكلا ةدايق مسا یلوت نم اغني س املس اک س رشلا اإ

 تلعج ىلا ةيعيبطلا ةأاثلا كب « ورا هدایق ىلوتت نأ ىتبني ىذلا طب ارتملا

 )١( نيتلا ةروس (۲) . [۲۸] ءاسنلاةروس ]٤ = ه٠[

 ) )۳ةروس الروم]٤١[.



 الو اناويح نوک نأ انف ناک دقو « ناويلا ند هتعفرو ٤ اناسن| ناس إلا
 . نيطلا ةضبق ىف ةيوا هلا ةخفنلا كالت

  ثدعال هنال « ىزا ± ریبەت وهو یحورلا هنایک ناسن إلا یملپ نیحو
 ناح یأ | حود ريغ الاخ ادسج ناسنإلا حصي نأ  ینیظو للخ ریغب

 ةماتع ىف وبنو ةئيضملا حورلا ةداعشإ سمطننف « دايقلا بحاصوه مسا لعجب
 نم ًاوسأ ىوتسم ىلإ ناسنإلا طب كاذنيحو « رشلا اغني كاذنبخ . . نبطلا
 ! حورلا ربمنع ىلع ايرث لازام ها مغر ناویلا یوتسم

 : هحور تاقاط مدخىتسي ال هلال . , طم

 ناخ ۳ ¢ ام نورمەىپ ال نع مو ُ ام نوهقفپ ال بواق

 . “”« نولفاغلا مه كنلوأ . لام ليل ترا زوال

 ةدانتسالاو ¢ داردو مهفو یو نم اهءاروام درست اغا لاا ةسيبطب

lgقسما ییرطلا ذاغاو ىوسلاا جهلا جا منا ف٤ سیو ممسيو یر  . 

 . لضأ لب [ناويلاك ىأ| مامنالاك ناساإلا حصي ذدنع

 اغنإو . هيلع ارداق الو عافترالب ابلاطم سيل ةيحا نم نا ويلا نأل لضأ
 ردت نأ هلأش نم سلو . لاعأ نم ىآي ام یتا نیح ةيعيبطلا هت رطف ىلع وه
 ىف هل ردقملا رودلا نع الو هنعیبط نع فلان ال وهف ۴ نو ٠ هلاعأل « اق «

 دلا دنع ام فقتو هلاعأ طبضت ةزيرغ هل ىرخأ ةيحال نم ناويللاو . ةايلا

 . [۹١۷١]فارعألا ةروس ()
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 ةبسلابو ةن اويلا سيياقمل ةبسلابططشلاو فارسإلا هنععنمتف « هترطفل اللا

 .رایتخاالویعوالب هينا هاذ ناویحلا ناک نإو « هنم لالا هدصقب ىذلا دصفلا

 لع اوت لازام هلأ مم س هحور تاقاطب دیفتسپ ال یذلا ناسن إلا اما

 ىفو « امنع طببو ةيوسلا هترطف فلاخب هنأل . لضأ ويف س حورلا رصنع

 هبهو ىذلا ىدارإلا طباضلا لطع دقو م هنأل « طتشبو فرسي هناذ تقولا

 طبضب ىذلا ىزرفلا طباضلا كلي ال س حورلا ةخفن ىف الثمتم هللا هل

 . ناويلا تافرصت

 .ناسن إلا هيلع نوک نأ ینبنیامعافارحماو « هيف كشال ارش تالذ نوکیو

  هنأل «هنأشو ناسنإلا كرت اذإ « ىمعيبط » فارعنا انلق ا هنكلو

 نأ ةلالا هه ىف نه س رشلا دادعتساو ريللا دادعتسا ىلع لمتشم وهو

 لك هيلع قدصت ذئددعو . . نيطلا ةلةأ ببسي « لفسأ ىلإ سكتنيو بلقني
 ريسنلاك « ةيناويح ةروص ىف ةبرشبلا ةايلأ روصت ىلا ةفرحنملا تاريسفتلا

 . . ىرشبلا كواسلل ىس لا ريسفنلاو « راتلل ىدالا

 ! . . هنأشو ناسئإلا كرت ال هللا نكلو

 .. ریللا هل درو هيلع فطعیو هب وهو . . هقاخ دقل

 . . هيلإ هنودرو حيحصلا جهم ا هنوف رعب لسرلا لسرب كلذلو

 . دیر نیح اع

 هناك دايق هحورا لمجيف « ىملإلا ىدملا انہ ىدتہ نأ امإ ناسنإلاو
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 ضفر نأ امو « ةرطغلل ةبسنلاب حيحصلا هعضو ىف نوكيو « طب ارتما جزتىما

 وهو . لضأ وه لب ماعن لاك وهف « هتاومشو همس دايقلا لمجيو « ىدملا

 . نيطلا ىف هنایکب قراغو « لفسأ ىلإ هحورب س تم

 ودو . . ناسنإلا نايك ىف رشلاو ريخلل « ىسضنلا » ريسضتلا وه انهو

 حطشاو انه حطشت ىتلا « تافسلفلا » طبخ طبختيال « طيسب حضاو ريسنت

 رشلاو ريللا سايق ىف هیلإ عجرت نأ یغبنپ یذلا لیصألا مبنملا فاجتتو « كانه

 ! ناسن إلا كلذ ةرطف وهو . . ناسنإلا نايك ىف
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 ناہنربا اہک تلاد بالا
 ريغ ال تبا نايك وذ هلاك ةنبا' ةروص ىف ناسإلا مسرب ساناا لع

 ؟ ةقيقح هذه لمف . . لايجألاو نورةلا رادم ىلع

 ةعانصلا ناسا اك ةعارزاا ناسن اك ىعاراا نان اك تابافغلا ناسنإ له

 نأ لوةعملا نم لهو ؟ بك اوكلاا نيب رفسلاو ىرذلا رصملا ناسن اك

 ؟ نيرخآلا ىلع قبطني ىنالألا هذه نم دحاو ىلع قطن ام

 تناك اذإ « ةيرشبلا ةايح ىف هرود امو ؟ نذإ روطنلاو مدقتلا ةميق امو

 ؟ رانلا لك ىف هيلع ىه ام ىلع ةتبا لظتس ةيرشبلا

 ةيعالجالا بهاذملا هب ضرتعت _ ضارتعالا اذه وأ س لاؤسلا اذه

 ةيواز نم س لصتو ء روطتلا ةركف ساسأ ىلع اياك اهنحابم ىنبت ىلا ةثيدحملا
 مث نمو « ناسنإلا ةابح ىف تبا" ثل دوجو ال هنأ ىلإ س ةصاللا اهرظن

 ىسضنلا وأ ىلقملا هطاشن اهب ساقي ةنبا سيياقم ةيأ س اميأر ىف س دجوت الف
 هجوال ةروص مر اغإو . ةتبان ةروص هل مر نأ حصي الو ..ىدالا وأ
 «ادغ لدبتت نأل ةضرع ىهو ليلا اذه ىف وأ  ةظحللا هذه ىف دوجوملا

 . عوضوم تاذ ريغ حبصتو
 « نوراد ةي رظنب كش نود ۃرأتم عوضومل « ةشدلا » ةرظنلا هذه

 ناسنإلا هنع اشن ىذلا لصألا نإ لاق ىذلاو « اقالطإ تابثلا ةركف ىنلأ ىذلا

 ناسئإلاب ىسي ام نإو . «ناسإلا» نع فالتخالا دشأ فلتخ لالا هم وهفعب

 ءانب هنإو . مويلا هيلع وه ام ىلإ راص ىتح ىتش تاروطت روطت دق « العف
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 یلاقتنا روط هنأ نم رثک اب لالا ناسنإلا ىلإ رظنب نأ ینہنی ال كلذ ىلع

 .هنع فلنخم رخآ "ىش ىلإ ادغ روطتي نأ نكعب « قواخلا اذه ةايح ىف

 ةيرظنلا هذه نع ةثيدملا ةيداصتقالاو ةيع اجالا بهاذملا تَذَحأ دقو

 ةيئاهنلا ةءاكلا اهن ىلع ءدب ىذ یداب اہ تَّدخأ انآل . . طفح الب

 یعانصلا بالقنالا رصع ىف تالو بهاذملا هذه نرألو ! عوضوملا ىف

 مضعب سانلا تاقالع ريغو « الماش اربيغت ةايملا ةروص ريع ىذلا « برغلا ىف

 تليخ « ةيلاونم ةفينع ثا رھ یف مدئاقعو مهتالخأ و مدیلاقت ريغ اک ضعي

 هنيپ ام تبتو « دیدج نم ءاشنإ ناس إلا "یشن ابنا رھاظلا نم اهدهاشپ نل

 !هرضاجب ةلصلا ع وطقم نوكي دق لبقتسل هتاذ تقولا ی هدعتو « هيضام ہو

 ةروص ريبغت ىلع اهبناج نم تدعاس ىلا ةيلاوتملا ةيماعلا حوتنلا تناك مث

 اک « ةایحلا ءاشنإ دبع للا > نأ سانلل تلي ىتح « الماش اربیغت ةايلا

 . "شب ادیقم دمی ( « هّناصو معلا اذه بحاص « ناسنإلا نأو « نولوقي

 ناونع ۷۸ ۷۵۸٩ !1: ه۵ 1 هش منصیس ادغ هنأو ! هن تاذب الو

 هیفاود فیکیسو | ۷. 6٥10 اا۵ ںلباشت نودروج فيلات نم باتک

 عادب إلا هيلإ بسنيو « ةعيبطلا » لبق نم هيمسب ناك ام ديقتم ريغ هفادهأو

 ىلسكم نايل وچ لوي اک راصو « ةعیبطلا ىلع ناسنإلا رطبس دقف . . قلللاو

 — Man in the Morlern World ثيدللا لالا ف ناس إل ا» هباتک یف

 | ةيبرملا ةمجرتلا نم ٠۲۲ص | ! ديرملا "ىشنملا هللا وه ناسنإلا راص

 دقنف . . « روطتلا » ىلإ ناسنإلا رظن ةثهالاا ةرومبملا ةرظبلا هذه لم

 "ىش الو « ةيناس إلا سننا تبا سايقم دجوب ال هلأ نظو ! هدشر دتفو هسفن

 . . ناساإلا ةايح ىف ةتبلأ

 | قیفی اد  بناج نم رثک أ فو ٭ ببس نم راک ال  ہنکلو

4 



 بلغتلا عطتسي ملو « ةلماك ةقافإ دعب قفي ل ناك نإو . .. هتايرظن لدعي ادو
 . نيرشعلا نرقلا ةيادبو ىضاملا نرقلا ىف هباصأ ىذلا رهبلا ىلع لماكلا

 س ءاملعلا نم هريغو ىلسكه نايلوچ اهل یتلا س ةثيدحلا ةينيورادلاف

 ؛ءةدايز الب روطتم ناويح درج ناسن إلا نأ  هلاب اهدا إ مغر — نمؤت دعت

 هنأب نموت امنو | نوراد ىأر ىف ] امنع ردص ىلا ةينا ويلا هتدعاق ىلع روطتي

 ةحضاولا ةيناسنإلا هتدعاق ىلع روطتي هنأو . ةزيمتم ةدرفتم صئاصخ وذ

 : اهمه ةنيمم صئاصخب زيمتت ىلا « تامسلاو طوطملا
 ةيلقملا هتايلمعل ىبسنلا ديحونلا ماعلاو صاحلا ريكفتلا ىلع هتردق »

 لثم ةيعانجالا تادحولا دوجو  ناويلا دنع كواسلاو لقعلا ماستنا سكعب

 اهديلاقتب اهم لكك سمو ( ةينيدلا ةعالا ) ةسينكلاو برم لاو ةمألاو ةليبقلا

 . «"روطت ةقيرط ىف ةيقارلا تاناويملا نب هل ليثم ال هنأ »م« اہنقاقثو

 اص ىدمو « اساسا نم روطتلا ةركف شقانن نأ انه انمي سلو

 ةيرظنلا سسأ لمنلاب نوشقانيو « كلذ نولوتب نويجولويبلا ءاماملاف . ةيباعلا
 . ةثيدحملا ةيملعلا ثاحبألا ءوض ىلع

 ةدعاقلا ىه ةثيدحملا ةينيورادلا مالك نم ةدحاو ةطقن تبثن نأ انمهي امتإو

 ريدسقت لقأ ىلع نذإ كانهف . اساسا ىلع روطتي ىتلا ناسإلل ةيئاسنإلا

 اقمعتو اخوسرو انابث روطتلا اهديزي « ىناسن إلا نايكلا ىف ةنبا ةضيرع طوطخ

 . . ناس إلا قاطن جراخ اهب فرحني الو « ةيناسنإلا وح

 . . ثحبلا ف ةر ةطقل كالت

 نسح ةچرت « ىلسكم نايلوج فيلأت « ثيدحلا ماعلا ف ناسن الا » باتك نم (۱)
 ٠ رعاتم میلا كع ةعحا رسو باطخ
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 . عوضومل ا ىف ةءاملا قئاقللا نم ةعومج كانه مث

 نب رقلا یف ثدح ىذا یاملاو یراضحملاو ىع اج الاو یداصتقالا ریغتلا نإ

 رصعلا ىلإ ناسنإلا دهع ةبادب ذنم ةقيقلا ىف ًارمتس لظ ىذلاو « نيريخألا

 . . .اهرهوج ريغب و ةايملا « ةروص » ريغ دق ء رضاحلا

 . . نكسلا ذاا ةبغر الثم ذخأنلو

 ةرجشلا ف قل عم «شع» ذاغاب تاباغلا ناسن إ امققحم .. ةيرطف ةبغر اهنإ

 نم خوكب ةعارزلا ناسن إو « باغلاو صوبلا نم ةباثم ذاخأب ىعارملا ناسن إو

 ادغ ءاضملا ناسلإ دخت دقو . . ةراع وأ ديشم تيب ةنيدملا ناسن |و « نبطلا

 ؟ رعت ىلا اف . , بكا وكساا نيب اہب لقئنیو اہف نکسب ءاضف ةئیفس

 ريغتب تريغت . ةيرطفلا ةبغرلأ اهب قةحش ىلا « ةروصلا » تريل

 . ةينئلاو ةيلقملا ناس إلا تاردق روطتاو « ةيماعلاو ةيداملا تايناكمإلا

 امدعاق لع تروطت ء تروطت نحو . ليصألا اهطخ ىف تلظاهنكلو

 | !هنكسم روطي ال ناويلا | ىرخأ ةدعاق هيأ ىلع ال « ةصصختملا ةيناسنإلا

 مادخيتسا ىلع ةردقلا ىه ةد رفتم ةيناسا| زئاكر ىلع زكترنانهةيناسنإلا ةدعاقلاو

 « « لام لا » ىلإ ةع زألا مث « ةقباسلا « راكفألا » نم ةدانتسالاو تاودألا

 ردقب « لاكلا » ىلإ هب لصتل « لعئلاب ناك وهام ليمجتل ًاماد ىست ىتلا

 . ناس إلا اع ف ققحنپام

 < ليصألا هدادتما طخ ىلع « روطت » امنإو « ريغتي ل نذإ رهوجلا

 ريغ ىرخأ لماوع كانه تسبلو « امناذ ناسلإلا ةرطف هتايناكمإ مسرت ىلا

 ةيدالا ىوقلا وأ . . ىداملا نوكلاف . روطنلا تثدحأ ىتلا ىه ناسنإلا ةرطف

 هذه . . ناس إلا ةايح ىف روطت لك راتلل ىداسملا ريضتلا اهيلإ وزع ىتلا
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 , . نورأد لوقي اف روطتي ناويملاو . . ناويحال ةبسنلاب ةدوجوم ىوقلا
 هبشت ال ةيناويح ةدعات ىلع روطتي س ةيرظنلا ةحس ضرف ىلع - هنكلو
 . .ناسنإلا روطت "یش یف

 «ةدرفتملا هترطفب ناسنإلا . ناس إلا وه ألا ف لاعفلا رصنعلاف مث نمو
 الك  دادزت ىتلاو « ةليصألا اهطوطخ ىلعو ةرطفلا هذه دودح ىف ةروطتملا

 « ىرخأ ةرطف ىلإ امنع ديحال « ةيناسن إلا ةدعاقلاىف ًاتمتو اوسر تروطت

 ! ةليصألا ةرطنلا طوطخ نم ىدهالب ريس وأ

 . . سلا ةبغر ذخأنلو

 شيرلاوأ دلم لا نم ةفطمنع تاباغلا ناكس اهقفحب .. ةيرطف ىرخأ ةبغر اهنإ
 اجيسل ىدملا اهقتحيو « فوصلا نم ًانشخ الرغ ىودبلا امققحيو « ةروعلا رتسل
 ؟ رعت ىذلا اف . . ةننفنم ءابزأو ًانقتم

 ةيداملا تايناكمإلا ريغتب ةيرطفلا ةبغرلا اهب ققحتت ىتلا ةروصلا تريغت

 اتدعاق ىلع روطتتو ريغتت انكلو . . ناسلإلا تاردق روطتو ةيماعلاو

 : ةيئاسفإلا زئاكرلا تاذ ىلع ةزكترملا « ةدرفتملا ةصصختملا ةيئاسنإلا

 ةعزنلاو « ةقباساا راكفألا نم ةدافتسالاو « تاودألا مادخيتسا ىلع ةردقلا

 . . , لاما ىلإ

 ربتمي لهف . . ىرعلا وح سكتنتف ىفرغلا ماعلا ىف ةرطفلا هذه فرحين مث

 سيلا كأس ىف سمألا نأو ۽ اهدوجو مدمب ًايلع انالعإ وأ ةرطمفال ءاغلإ كلذ

 !؟ تبا ساسُأ ىلع زکنریال یذلا یعانجالا « روطتال » كورتم

 . . ثيدلأ برغلا « ءاماع » ضعب هيف عقب ىذلا مولا وه اذه

  هساكتناو ةرطفلا نع هفارعما مغر = موعزملا « روطنلا » اذهف
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 برغلاف ىرعتت قتلا ةأرلاف . ةلماك ةرداغم ةصبصختملا ةيناسن إلا هنيكر رداغي

 . ةفرحنم اهنكل . . ةيلامج ةعزن نذإ ىمف . . لجأ اذكه امن أنظت ثيدحلا

 ذوذشلا تالاح ادع اف س تلاز اف ىرخأ ةيحال نمو « ةيحال نم اذه

 خراتلا ءدب فم اهرتس ىلإ ةرطفلا تهجنا ىتلا نك امألا تاذ رتست س ىضرلا

 .[«ةنجلا قرونم اممياع نافصخياقمطو ء امم اوس امه تدبف »] ىناسإلا

 اذه نأ وه  ةيلاتلا ةطقنلا ىف هنع ثدحتنس ىذلا - ثلاثلا يمألاو

 .. بارطضالاو قلقلا اه ثدحأ ام إو .. ةيرشبلا دعسي  ةرطنلا نع فارحتالا

 | ءاقشلا ةياهنلا فث دعب نأدبال ةرطفلا ىلع جو رخ لك « ةرطنلا ىلع جورخ هنأل

 ةيرطفلا عفاودلا نإ « ةطقنلا هذه ىلإ لاقتنالا لبق لوقن نأ ديرن اسمنإ

 رييغت ىأ اهني ةيناسلإلا سننلا « تا#وكم د امنأ ىلع امنع اندحم ىتلا اهلك

 . . لماشلا ريغتلا اذه نيريخألا نن رقلا ىف ةايللا ةروص تريغت نيح ىرذج

 اهعبنم ف ريبغت نود ةيرطنلا ةبغرلا اهب ققحتت ىلا ةروصلا طقف تربت امت إو

 . هللا اهرطف ىتلا ةرطفلا ندل نم موسرملا اهروطت طخ ىف الو

 ىتش ًآروص ذختب . . ةايللا بح ىه ىلوألا ةمفادلا ةبغرلا تلاز اف

 . عاتم نم ابف ام عاتمتسالاب ةبغرلاو اب ثبشنلاو ايلا بح وه وه هنکسلو

 مطعم نم ًارشابم اعرفت امنع عرفتي امو « تاذلا طفح ىف ةبغرلا تلاز امو

 ٤ امج نع لوحتت لو « روحت م اہناذ ی. . نکسمو سیمو برشمو
 , . هلاذ ناس إلا اب ظفحب ىلا روصلا تريغت ام إو

 .. نسبا نايك ىف ةقيمملا ةيرطفلا سل اةبغر ىه سنج لا ةبغر تاازامو

 اپ راع نحو . كللاو ءانتقالا ةبغر ىم تاللاو ءانتفالا ةيغر تلا امو

 . ]۱۲١[ هط ةروس )١(
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 « يالا ةيابن ىف ةرطفلا تبلغت سوقنلا نم املاصتتسا تلواحو ةيعويشلا لودلا
 ءانتقا تحابأف « دناعم ا امفقوم نع حزحزتلا ىلإ ةيعويشلا لودلا ترطضاو
 نم ءاش نل « ةدحاولا ةقبطلا نيب روجألا فالتخا تحايأو < ءايشألا ضعب

 « ىنتقي » رجألا نم ديزم ىلع لصحيل دهلا نم ًاديزم لذبي نأ عانصلاو لاملا
 ! ءایشألا نم هؤانتقا حاب ام هپ

 لوأ نم . . ىتش ًاروص ذخنت . . لاتقلا ةعزن ىه لاتقلا ةعزن تلاز امو

 ! | م راوصلاب هلك ماعلا ريمدتب ديدملا ىلإ ةيضايرلا تايرابملا

 ةمدخ » نم .. ىتش ًاروص ذختي . . زوربلا بح وه زوربلا بح لاز امو

 ! ! نايغطلاو ةيروتاتكدلا ىلإ « ةعاحلا

 ىذلا اف « ناسإلا ناک یف « ةيرطنلا عفاودلا » ىه هذه نإ لوقت نيغ

 ! 1١ ءاضفلا وزغ ىلإ ةباغلا ةايح نم لقننا نيح ناس إلا نايك ىف نذإ ريغت

 ارعا فرحذت دق ةرطفلا نأ ىه اعلا الإ انرشأ ىتلا ةثلاثلا ةطقنلاو
 فارعالا اذه نأ اننظ اذإ "طخ انكلو . . ليصألا اهريس طخ نع ًايساق
 اكورتم سيل سلاو . . اهراسم ريف اهرهوج ىف ةرطفلا باصأ « روط »

 . ءاشن فك ليختن انماهوأل

 امنع ثحبيل ىنتخ مث رظت ىلا لعجي ىسنج ءايح الثم ةرطفلا فف
 .. اهنكس ةرطقلا هذهو . ةياهنلا ىف اكلم ىتح امنع ثحبلا ف بعتيو لجرلا

 هيلإ لكت نأ قحتسي لجر ىلع لصعت نأ  ًابرطف - ىقنالل نمضت ىهف
 كلذك ًارطف اه نمضتو . كلذل لهأ هنأ تبثي نأ دعب « امسفن هبهنو اهرمأ

 دقو . ديلا لفأب الع لص هیدپ نیب ةلہس اھدج نیح اع فرصنپ الآ

 اب رطفلع  امنكلو . . كردنال دقوايعاو اك اردإ ةرطفلا هذه ىنألا كردن
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 . ةموسرملا اط وطخ ىلع و ةرطفلا هذه بج وم, ام اد فرصت س ةيوسلا

 . .ةأرملا « ررغ » ثيدلا رصعلا ءاج مث

 نلف « هذه ررحتلا ةصق نع « ديلاقتلا ةكرعم » باتك_ ىف تثدحم دقو

 ةأرملا تررعب . . ىلالا هعقاو نم ألا ذخأن ام إو . ناكا اذه ىف اهديعأ

 <« ىلا اهءايح س رضحتملا برغلا ىف  تدقفو « تقولا تاذ ىف ترعتو

 ءارغإ ىلع س ةينالع س لمعت امنافرصتو اماكرحو اسلم لک ف ٽراصف

 . سلا مفاد اعم ىضقي نأ س لبسلا تشب ~ هتوعدو « لجراا

 !؟ ثدح ىذا اف

 . . اق حبت ىقلا رظنلا ةبجو نم ةروطللا ةميظع جاتن تلدح

 لامشلا لود ىفو « دح ىصقأ ىلإ ةررحتملا اكبر مآ ف س لجرلا نأ ثدح

 هءارو یرجت نألاو «!ززعتپ » و للدنی یذلا وه راص س كلذ ابرو یف

 هل اسف تلذش | نبح الع فرصنا هلآ كلذ . . اببقيل . هناضحأ ىف ىمرتو

 لجرلا نوكي نأ - ايرطف س اه نمضي ناك ىذلا « ىرطنلا اهءایح تعلخو

 ! اہاإ یمسپ ىذلا وه

 لصحتل فرظتتو دد ونت س كانه صقرلا تابلح ىف س ةاتنلا تراصو

 تأفكنا ءارغإلاو ةرالإلا تالواحم لك تقنخأ اذإف « باش نم ةصقر ىلع

 ! نابشلا دحأ لنت | اهنأل . . صقرملا ف انلع . . ةرارم ىف كبت

 تموت نإو « ليصألا امترطف طخ ترداغ نيح دعست يل نذإ ىف

 ! دح ریغب عاتم ىلع لصحت اہ
 ةيلاع ةبسنب نيباصمو نيثنخ روكذ لا دالوألا نم ليج جرخ نأ ثدحو

 ىلإ تلزنو اهءايح اف ةأرلا تلخ ىتلا دالبلا تاذ ىف ىلا ذوذشلا نم
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 اذكه ةأرملا جورخ نیب ةكباشتمو ةفيقد ةفالعلاو ! لاجرلا ىه داطصت قوسلا

 لفطلاف . . اكيرأو ابروأ ىف ةثيدلا لايجألا ىف ىسجلا ذوذشلا راشتناو

 نم ءزج كلذو . بلاغلا سنجل ا هفصوب هيبأ ةيصخشب ايروعش ال سبلت ركذلا

 هبشت تراصو «اهءايح- تملخ اف س تملخو « ةأرملا تررحت امف 1 ةرطفلا

 < رک ذ لا لفطلا سنن ىف ممألا شوشت « “یش لک یف هشت نأ دیرت وأ لجراا

 عضولأ ىلع بلاغلا ساما ابةصوب همأ ةيصخشب  ايروعش ال - سبلتي راصو
 ةركذملا هتيصخش نم اذاش اطيلخ - ةيسفنلا ةهجولا نم — ًاشنيف 1 ديدجلا

 | ىساجلا ذونشال فادمنسالا ديدش حبصيف « ةثنؤمل ا همأ ةيصخشو ةليصألا

 . . ليصألا امنرطف طخ مألا ترداغ نيح نذإ دعست م ةئشانلا لايجألاف

 ىلإ اكيرمأ ف قالطلا ةبسن تعفتراف ةيرسألا ةايللا تدسف نأ ثدحو

 ءاقشو ايطباور لالعاو ةرسألا مده اهانمم « ادج ةعشب ةبسل ىهو ب ٠

 ةأرملااهمدقتىتلا ةادلا ةنتفلاب لاصنالا ديدشرمأ وهو , اهرارقتسا مدعوامناجيز
 لعجتو « ةايلأ سايقموه سلا عاتم لمجت ىتلا ةننفلا [ ةأرملل لجرلاو | لجرال

 معننتام عرسأ اف | ءارغإ الو هيف ةننف ال ادماخ اديلب ايش ودہپ جاوزاا

 ةلودلا نين اوق تلاح اذإف . دیدج دیص نع نیجوزاا نم لک ثحبیو یرعلا

 ؛ قالا نم منشأ وهام ثدح - ةيكيلولاكلا لودلا ىف اك - قالطملا نود

 مج نم برب تاقيشملاو قاشملا ذاخنا عم ىمرلا طابرلا ىلع ةظفاحلا وهو

 ! بواقلا ةرفانلا فطاوعلا ةككنملا ةرسألا

 طخ نع ةأرلا تجرخ نيح نذإ ادمسي م اهالك ةأرملاو لجرلاف

 ! ليصألا امت رطف

 . ةبسفتلا ةجولا نم افاک اع كانه ٹیپ ل برالا ی ةد دی | ةب رجالا هله )۱)

 ! «همآ ةيبرت» هنإ ثلا مئابلا دولا نع لوةي نيد « قردلا امفرمي ةعردق كح اهنكسلو
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 ةيسفنلا ضارمألاو ةريللاو قلقلاو بارطضالا كلذ « هعمو كلذ دعبو

 جدرخلل اهلك ةبحاصم ضارعأ . . نونجلاو راحتنالاو مدلا طغضو ةيبصعلاو

 ةرطف كانه نأ لوألا : اعم نيئيش ىلع ةعضاو ةلالد لدن « ةيوسلا ةرطفلا ىلع

 ةرطغلا نع فارعالا نأ ىاثلاو . اهنلاخب نيح انلإب ءاقش ناسإلا ىقشي

 لمجب وأ ء ةليصألا ةرطفلا عقاو ىفايالو . . ناسن الل ةديدج ةرطف نركبال

 ! قالطإلا ىلع ةرطف الب ناس إلا

 تأي م هلك فارعالا اذه نأ ىست نأ ىنبني الف . . امي كلذ قوفو

 . , ةيداملا الو ةيداصنقالاو ةيخيرانلا ةيمتلا هب تأت لو « ىعانصلا «مدقنلا» هب

 تتلنناو اهدقع لكا دق سنجل ا ةمفد ىه ةليصأ ةيرطف ةعفد نأ نم ءاج امإو

 ايجراخ نم ال ةرطفلا لخاد نم ءاج دق ةرطفلا فارعا نأ ىأ ١ ديقلا نم

 ! خراتلل ىداصتقالاو ىداملا ريسضتلا ةاوهو نوير وطتلا م نأ بع اک

 ةرطفلا فارعا ثدحي فيك ذوذشلاو فارعالا لصف ىف انب نأ قبس دقو

 ! ! قالطإلا ىلع هجوت ال وا اهمجوت ءاسپ نیح

 .فارعالاوتالاح یف یتح .. لقلو نزو هل ییقاو ققياح یش نذإ ةرطنلاف

 سالا ذخأي نل ليخب ةنورملا نم اخض اردق ناسنإلاىف نأ ريخألا مألاو

 ىداصتقالاو ىداملا روطنلا نأو « تباث نايك ناس الل سيل هن أ هرهاظ نم

 . فورعم طم الو ةتبال دعاوق ريغ ىلع « ناس إلا عنصي ىذلا وه

 انا ضرتفن تالاح نع ثدحت لب . تافارعلالا نع ٹدحشن انه انسلو

 ناسل إلا لقتني نيح ألا ةقيقح ىف ثدحب ىذلا اف. . ةيعيبط ةيوس ابا

 ؟ روط ىلإ یعاجاروط نم

 . ةيرهول لا هنقيقحال ىرطنلا عفادلا ةروص طقف ربعي هنإ لبق نم انلق
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 ةفلنخم تاقاطو ةددعتم ةريثك بناوج ناساإلا ىف نأ انه ديزنو

 هيجونلا نألو ء ةيراضملا تايناكمإلا نأل « دحاو تقول ىف اہلک لمعت ال دق

 . امیج لمعلا اہناکر ال مثاقلا

 . . ةروصلا حضننل إلا ىف ثدحي ام يملا هبشن و

 اميمج لمعت نأ امف ضورفملا ءاشحألاو ءاضعألا نم تاثم مسجلا یف

 ايامعب الإ ةيويللا هفئاظوب همايقو مسجلا طاشل لمتكي الو . دحاو تقو ىف

 ضعب ناس إلا بردي نأ عقاولا لاع ف ثدحي نكلو . ةررقلما امالا ىف اعيمج

 . « ىيبطلا » اهمجح نع رمضتف ىرخأ لمبو « ازراب اوم ومدتف هتالضع

 طشني وأ « لماكلا هزارفإ زرئيالف ةيلخادلا ءاضعألا نم وضع لسكي وأ

 سياقم دجون ال هنأ ینعب ال هلک اذهف . . ررقلا نع ةدايز زرفيف اد “از اطاشن

 : ةقيقلأ كالت طقفىنعي امن إو | هتاطاشنو هنئاظوو ى رشلا سجا تان وكل ةا

 عنصت ىلا ىه ةيجرالل|فورظلا نإةقيقحو .. كانهرومضلاوانه زرابلا ومل ىهو

 اديدج اوضع تقلخ دق فورظلا هذه نإ دحأ لوقي ال نكلو . مجاب كذ

 | ءاضعألا دحأ تلازأ وأ

 . . سنلا لام ىلإ دوعنو
 . . ةددعتم لئاظوو سفنلا ىف ةددعتم بناوج كانه

 راسو « اتقؤم وأ اتبا" ازور بناو لا دحأ زورپ حمس ةلورم كانهو

 .. ناس إلا ةايح ىف رؤ ةمئاد ةيجراخ فورظ كانهو .. كلذكب ناوملا دحأ

 . . ةئاد ةيجراخ تاہجوتو

 نم نيعم بلاج زارب| ىلع تاہجونلاو فورظلا هذه لمعت نأ ثدحيو

 . . هفاعضإ وأ بناج ءافخإو ناسنإلا
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 سییاقم الو ه ناسن الل تباث نایک دجویال هن : لاقب نأ یغبنی ال ذدنمف

 ! ناسن الا طاش ام ساق

 ! كانه بناجراسعلاو ء انه بناج زورب یهو : ةقيقللأ هذه طقف لاقت امن إو

 اذه ”ىشنت ىلا ىه ةيجراملا فورظلا نإ لاقي نأ ىغبنب ال ذئدنعو

 .. هفعضت وأ هيوفت اهنإ طتف لاقي امإ « دوجولا نم هليزت وأ سننلا ف بنام ا

 ! زورب ةلاح ىف وأ ناک « ةرطنلا مص یف ناک هنكکلو

 امهم انك ال ةيجراللا فورظلا نإ . . ةقيقملا هدمه طيسب كح كانهو

 دادعتسا هيف سی ایش ناسن الا نایک یف “یشنت نأ طغضو ةوطس نم تیتوأ

 ! هيل قاس

 . . كلذ ٽبثت ةيعويشلا ةبرجنلاو

 ةوقو ةوطس نم كالع ام لكب « كاملا ةبغر لع ءاضقلا تلواح دقل

 نكسلو ٠ ةبغرلا هذه هيف تسيل ايسلن ايك “یشن نأ تلواح . نايفطو

 ! سوفنلا نم اهعزنت نأ اهاك ةرهاتلا ةوقلا مطتبست ل ء ةيرطف ةعزل هذه نأل

 نأل نكسلو . . سنجلل ةيرطفلا ةعفدلا لتق لبق نم ةينابهرلا تلواحو

 تسکشا مث . سوفنلا نم اهعزنت نأ ةينابهرلا مطتس «  ةيرطف ةع هذه

 بكر « عماوصلاو ةريدألا لخاد ىف ةعشب ةيسنج ماج ىلإ اهتاذ ةينابهرا

 ! ءاوس تابهارلاو نابهرلا , . ةذاشو ةيوس نم اياك ت امرحملا امف

 ةعزنلا لتقت نأ ةيعويشلاو ةّيشافلاو ةبزانلا تايروناتكدلا تلواحو

 « ةيرطف ةعزن اهلل نكلو . , ةيعاجلا ةعزنلا باسل سوننلا ىف ةيدرفلا

 ةعزالا نع سيفنتلا ىلإ لودلا هذه تدعو « اياك ت الواعملا هذه تقفخأ

 لالا تحسفأف س ١ ىنايسلا ناديملا ريف ىف نكي نإو - ةتوبكملا ةيدرفلا
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 ادثاز اعنطصم امانها تقلخو « ةيحال نم بوشلا هيف قاسنت ثبعلاو وهل

 ! ةسيبلأ ممه زال اقاطنم دارفألا هيف دج تايرابملاو ةيضايرلا باملالإ

 اناسنإ !دسج الب اناسن | ! مفاود الب اناسن | "ىشنت نأ ةيكودنملا تلواحو

 هن أل « نكلو .. نيطلا ةضبق نع ةاصفنم ةيفاصلا حورلا ةقارشإ نع ربعي

 ةلراعلا هذه تقنخأ « كلذك نوكي نأل ناسنإلا سفن ىف دادعتسا دجوي ال

 | فاطم ا ةبام ىف ةضبرلا ةيبلسلا الإ ائبش عنصت ملو

 ء ايهاجأل ةداضملا فورظلاو تاجوتلا ميج اماد.ةرطفلا بلغت اذكهو

 ! لوطتوأ رصقت تقول نم ةرتف رهاقلا ابطغضل تعضخ ولو ءامتعيبطل ةيفانملا

 ةدوجوملا بن اوج | ضب ةي وقت دودح ىف لمعت اناق اك ت امجوتلاو فورظلا امنو
 ؟ سألا اذه ةيناسإلاو ةيخيراتلا ةلالدلا اف . . رخآلا اېضمب فاعضإو لعنلاب

 تقبس ىلا ةيخراتلا دوهعلا ف ةرءاض وأ ةصقا' بناوج دوجو نأ هتلالد

 ةدوجوم نكت ل بناوجلا هذه نأ هانعم سيل « ناس إلا ةايح ىف دشرلا ةرتف

 « ىلعلا مدقتلاو ةيعامجالاو ةيداصتقالاو ةيدالا فورظلا امتدحتساف « البمأ

 وفا ةلمتكم ريغ وأ « فورظلا هذه امن رمظأف ةنماك تناك ابنأ انعم امنو

 ريغتب ةيرشبلا نايك نأ كلذك انعم سلو . امنيمنت فورظلا تلك أف
 روصلا تريغت امنإو . ريغتت ل ةيسيئرلا طوطللاف . فورظلا ريغتب هرهوج ىف

 . ريبعتلا ىف ةوقلا ىدم تاذكر يغتو « اهنع ربعت ىتلا

 رظنت نأ اه ىنبني هنأ  اهدشر ةيناسنإلا تغلب نأ دعب س هتلالدو

 یرطنلا هعضو ىلعو « هلک ىسننلا نایک ةلماش اہلمجتف « امناہہجوتو اہمظن یف
 بناج یف غارف دوجو حیبت الو < روطت هنأ لع فارحالا حييت الف . حيحبصلا

 ملف هطب أ دق روطنلا نأ ةجحب «ةددمنلا هناطاشن و ةيرطنلا ناسن إلا بن اوج نم
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 طوخ لع جر نأ اعاطتسا ىف نأب اغراف اماح لت الو . دوجو هل دعب

 هذه لكف . . هل ةرطف ال اناسنإ “شنت وأ « ةديدج ةرطف “ىشنت وأ « ةرطفلا

 ةايملا ةروص ف ثدح ىلا ىرهاظلا ريغنلاو « للاب ةرهلا اپنآشن أ ماهو

 تبث نيليلا ننه فتئدح ىلا امناذ براجتلانكلو . نيقباسلانبن رقلا ىف

 . ناس إلا نایک ف اخو سرو « اعقاو لقثو ةرطفلا قمع
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 نايكسا ةئباث ةروص مسرب نيح سفنلا لع نأ هلک ثیدلا اذه ةصالخو

 . ةقيقللا فلاخي ال ويف ء ناس الل ىسنلا

 . ء هباسح نم افن الو روطنلا تالاا عن ال كلذك وهو

 . رهوملا ىف رؤي الو ةروصلا لبشي روطتلا اذه نأ هباسح ىف لعج ام ]

 همهم الف . رولا نع ربعت ام رادق الإ ةروصلاب الكوم سبل سفنلا عو

 همهم ام . . دنلا وأ مويلا وأ سمألا ةروص اج“ري ىتلا ةروصلا نوكس نأ

 «ىوسلا رهو لا نع ةروصلا هذه ربمت دح ىأ ىلإ ىرب نأ ةلاح لک یف

 . حيحصلا اهراسم نع فرحت دح ىأ ىلإو

 ةرطنلا . اهن اوج حاسفئاو امه وعش ىف ىه اک .. ةرطفلا وه تلذیف هعجرمو
 لدل لاو « نبعم دحأو ليج نم ال « اهك لايجألا ةايح نم دمتسا ىلا

 الع جورللا نأ ةبرجتلا تبث ىتلاو « ابعقاو لقو اهدوجو ىلع لئالدلا

 اريخأ ةبرجتلا تبث مث . . اميذميو امقشي امإو « اعرب الو ةيرشبلا دعسي ال

 دعب ولو س درلو « ابممجوت ةءاسإ وأ اميلع ءاضقلل ةلراحس لك بلغت اهنأ

 هةيومد وأ ةيملس تاروث ىف « قيقا املصأ ىلإ - ةيساق ثالواحمو ةدص لايجأ

 ! فارما نم عقو ام امنع ضنتو « طغط نم املع عقو ام امف عفرت
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 ناشر فاښرلاےفنلا

 لإ : « ثيدحلا لالا ىف ناسنإلا » هباتك یف یلسکح نایلوچ لوق

 كلتو ..! «اناويح هسفن ربتمي الأ ناسإللا مسو یف دعی ل نوراد دعب »

 نوراد نأ هيف كش ال امف . ناسن إل امترظنو ةينيورادلل ةبسنلاب ةقداص ةظحالم
 مغرب ءالإ اهزنأ ىلا ةناويطا ةدهو نم همضرب م مث اناوپح نان إلا در دق

 « ةزيمتم ةلاكم ناس إلا ءاطعإ ىضتقي ناك اهناذ « روطتلا » ةرظن ءاحيإ نأ

 ضرفب كلذو « روطتلا ءانثأ ىف اهيلع لصح ىتلا ةزيمتملا هصأاصخ لضنب

 روطتملا « نينيعلا وذ ناويملاف | ءايلل فلألا نم ةحيحم اهلك ةيرظنلا نأ

 انئاك ىلوألا هتظل نم حبصي « نبنيع ىذ ريغ ناویح نع  ًاضرف -

 « هزي بناج نم ذخؤیو « هفلاس ىلع قبطنب ناکام هيلع قبطنی ال « ازیمتم
 ! ءايحألا نم هقبس امل هنېباشم بناج نم ذخؤ ام رثک أ

 تسذا دق ناسإلا ريقحتب ةسينكلا ةدياكم ىف ةلونجلا ةبغرلا نكلو

 نوزتمي لب « ةسامح ىف ناسن إلا ةيناويح نوررقي اوضف « مهسننأ نيينيورادلا

 ! ناسنإلا ةيناويحب

 ابيرشتنف « عسأو قاطن ىلع اهموم ثفنت ةينيورادلا تاءاحيإ تضمو .

 جاتنإلا لكو . . نونفلاو بادآلاو . . سننا لعو داصتقالاو عانجالا بهاذم

 رشع عساتلا نرقلا ةبام ىف ىفرغلا ىركفنلا
 ر نيرشعلا نرقلا ةيادبو

 . « ةيرعبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا » باتنك ىف « ةثالثلا دولا » لمف ظنا ()
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 . . راتلل ىداملا ربسفتلا

 , . كواسلل ىسنجلا ريسفتلا

 . . رعاشملل ىلامالا ريسفتلا

 ا... . نوننلاو بادآلا ىف ةيعيبطلاو ةيعقاولا تاهاجلالا

 ! ناس إلا ةين اويل ديكو ن اهلكو . . ةينيورادلل تاساكعنا اهلك

 نع ناسلإلل ىلاللا زيملا ىه « طباوضلا » و «ايلعلا تلا » نإ

 هذه اهرقع ىلا ءايشألا ثاذلاب ىه « طباوضلاو ايلعلا مقلاو . .ناويملا

 نأ - لاوحألا ميج ف تو « اہتیق ف ككشنو « امیج بهاذملا

 نەۋئ ال ¬ ءدپ یذ “یداب — اہنآل e ناسن إلا یف یحورلا بنا لا یلإ اھدرٹ

 | ناس الا ف یجور بناج دوجوب
 ثحلا را وه ناس إلا خرا نإ : لوقي حراق ىداملا ريسفتلا

 ! مامطلا نع

 _ ىداصتقالا وأ. ىداملا مضولل ساكنا درج اهاك« مقلا » نإ :لوقيو

 ةرامنلاف . . ةيرشبلا « ةرطنلا » ىف امه ديصر الو « هتاذب اباق ايش تسلو

 ! ريسنتلا اذه فرع ىف هل دوجو ال "یش اہ اذ ةیرشبلا

 اإ و ءايتاذ « ايلاسل | » ارمأ تسيل انآ قوف « مقلا هذه نإ : لوقيو

 . سايقم الو ء امه تاب ال امف « یداصنقالا روطلا وأ ىدام لا عضولا ساكمنا

 عضوا یفثقا اذإف . هل ةعضاخو « ىداملا روطتلا مم « ةروطلتم » ىهف

 « اهجوزل ةصلخمو ةنيفع ةأرملا نوكست نأ تاقوألا نم تقو ىف ىداصتقالا

 روط ءاج اذاف . ةيئاسنإ « ةميف » سيلو « ةيعارزلا ةئيبلا ساكعنا اذهف

 كلذكو ف « ايداصتفا ةأرملا « ريرحت » مزاتسب ىعانصلا روطلاكر حا ىداصتقا
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 اديق ةيسنجلا ةغملا نوكت نأ كلذ عبنتسي و . . ايسنجو ايقاخ « ! اهررحب »

 (11) ايداصتقا لجرال ةأرلا ةيعبت هبجوتست تناك د قف : هل رربم ال افيخس

 .. لجأ نم فنعتت ال كلذك ى هف « قزرلا ىف هيلع دمتعت ال« ةلقتسم تماد اف

 نع ةسكعنم ا ةديدملا ةيقلللا « ةميقلا » حبصتو . ءاشت ام اممضنب عنصت امنو
 ! !ةيسفلا ةيحابإلا ىه ىداصتفالا مضولا

 ىذلا - ىداصنقالا وأ - ىدالاروطتلا اذه نإ : كلذ قوف لوقيو

 ! ناسنإلا ةدارإ نع جراخ أ وه « ءاشب فيك اہبلقیو « مثلا عصي
 راشتسآ الو « هحور الو هرکف راشتسپ ال ۔ همیق عضو یف راشتسپ ال ناس إلف

 س 1 هناحبس س هسفن ضرفب روطتلا امإو س | اه دوجراللا - هترطف

 مدبیو مم اہلی مث ٤ مھمیق مل 'یٹنیو « هتوربج مهغوصيف « قئالطلا ىلع

 قاالخلل سلو « « ةيمتلا » وه هنيناوق ىضتقو « وه هاوه ىلع « اهريغ ا
 فكش « هتيمنحو راب لا اذه توربج اہم اوذ یف سکعتو « قلن نأ الإ

 « ناسنإلا تالاف ةياغ ىه سنج او .ءاسكلاو مامطلا نإ لوقي مث م

 . .ىأ ١ ءايلملا ىف نميملا رابج لا اذه نال نم هتارثأت روحو « هتايح روحو

 ! ناويح هنأ . . ةيامنلا ىف

 ناويلاف . . قيفلا ناويلا نم لذأ . . يلف ناويح كلذ عم وهو

 ةعاطإ نم س هعم لماعتلا ىف — ديالو ! « هتعیبط » یف سیل یش ىلع رهت ال

 . . تاليدعتلا طسبأب وأ . . ليدعت نود وه هجازم ىلع هعم ریلاو هنایک

 روطن اذإو . هننأ مغر هيلع ضرفي ال «روطنلا » و ! ناویملا « لبق » اذإ

 . . ناسإلا امأ ! نينسلا نييالم غلبت ةلواطتم دام ىلمف « ةعيبطلا » رهتب
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 ىتاذلا هنايك هبلسب داملا ريسضتلاف . . هللا اهب هدرفأ ىلا ةذفلا هتنورم ببسي

 لاح نم روطتب نأ دحاو ليج ىف هيلع ضرذیو « اہک ة لعافلا هتيباجيإ و « هلك
 ل ب ال « هتدارإ نع اجراخ — زا إو سکر ام لوقب اک س اروطت « لاح ىلإ
 ! ءايمعلا ةعاطلا نم رثك أ هيف هل سیلو « هليدعت ىلع هل ةردق الو « هعضو ف
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 إ ةحمارلا ةذافن « ةينأويللا » هنم حوفت « كواسلل ىسنإلا ريسضتلاو

 ريسفت ىلع رصأ نبح . . ديورف هول ام رادقع ناس إلا ثول م احا نإ

 . .ةيلاويملا ىف قرغملا . . ىسنجلا ريسفنلاب هطاشن لك

 . . هتايرظن لكل ىسيئرلا روعلا اهلعج ىتلا ىربكلا هتروطسأ

 1ه؛مص & باتك ىف ] هفارتعاب - اهذخأ . . مالل ىسنلا قشملا ةروطسأ

 ناريثلا جيب رقبلا لاع ىف ! رقبلا اع نم نوراد هدروأ لاثم نم - [ ٥

 « ملا ىلع اهني امف لتنفت مث ٠ خيشلا اهابأ لتقتف « باصخإلا مسوم ىف
 اهاوق روغ وأ ةغيعضلا ناريثلا تومتف « هسضنل ام, زوفي نأ ديرب لک
 اهم ىليو < مألاب هدحو زوفي « ىوقألا روثلا قبيو . مدلا نم فزت ام
 بيات الو . . ملأت الو جرح الب .. ةطاسب ىف . . ديورفو 1 سنا یعاد

 ةيرشبلا ىلإ اميسنيو . . ناس إلا لاع ىلإ ةيناويملا ةرهاظلا هذه لقني . . ريمض

 نم ام یرجام لجسو « اہناکر نیاعو اهدلوم دہش دق اماک« یلوألا

 . . ريمض بيت الو مأت الو جرح الب . . ةطاسب ىف . . لفغيو ..1! ثادحألا

 امفد كلذ ىلإ عفد ولو همأ ًاطي نأ اهْنم دلولا أي اہتاذ تاناويلا ضعب نأ

 1 ملألا برضلاب عانتمالا ىلع بقوعو

 ۱! ریپک « اع » هنآل .. كلذ
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 ىلرألا ةيرشبلا تباصأ دق ةنونجلا ةثوللا كلت نوكست نأب نكي ال مث

 ىده ىلع - مزيف « اهلك ةيرشبلا لايجألا ثيوات ىلع رصي لب . . ةع
 قشعب ۓرانلا یف رکذ دلو لک نأ !  ہیلع لیلد ال یتلا اہناذ ۃروطسألا

 ! قشعلا سننب اهإبأ قشعت تنب لكر « سنجلا قشمب همأ

 . . ثيولتلا ةوش نم ةيقب هن ىف لازت اف . . ردقلا اذهب ینتکی ال م

 سنج مامطلا اذاف . ةنونعلا ةلوللا تكلتب . . هلك . . هلك كواسلا رضيف

 . سنج زربتلاو لوبتلاو . سنج وحصلاو سنج. مونلاو سنج بارشلاو

 مبان هلك ىسضنلاو ىركفلا طاشنلاو . ساج مامإلا صمو . سنج ةعاضرلاو

 ! ناهربلاك ةراثلا ةن ونجل ةهوفلا هذه نم

 قيرط ف فوقولا ىه ١ سنملا كلذا تبكلا ىهف .. « قلا »اما

 امروص ىف ىح ةوسقلا عباطب » ةمستملا ىه 1 « ةيسنملا ةقاطلل رملا وعلا »

 ةيسنلا دقعلاو بارطضالاو قلقلا امنع ًاشني ىتلا ىه | « ةيداملا ةيعيبطلا

 ! اذوذشلاو فارعالاو

 ناويملا نم ًاوسأ عضو ىف هنکلو . . ناویح هلک كلذ ناسنإلاو

 .. هيلإ سايقلاب « ىوس » طاشن ىف هنقاط فرصي ريخألا اذہف . . قيقا

 تالالتخالا وكشي الو . . ىصعلاو ىضنلا بارطضالا الو دقعلاب باصي الف

 هبلسي ديورفف « ةعفرلا ىلع ةردق نم هللا هبهو اهب . . ناسلإلا امأ . هلاك ىف

 نوکي نأ نک ناک ناس إلا نإ « ًانمضو ةحارص لوقب لب « هلک م یفراا هنایک

 اهون ليبس ف فقي ال «ةرح » ةيناويح ةقاط ناك ول نسحأو كلذ نم لضفأ

 ! ناویللا ماقم یتح لوطپ ال عقاولا یف ناسن إلا ناکف . . « تیک » الو ےق
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 رس نأ دیری (1) « یلعم » « ىلع » ريسفت رعاشملل يالا ريسضتلاو

 اهرعاشم « سلا » نأ ساسأ ىلع « اهدحو ةيمسملا هتدعاق ىلع ناسنإلا

 . دلا هكحيو دسملا نم مبني . . سج قاثبلا درج اهراکسفأو امالامفناو

 ناس الا نوکیو . فعضي وأ یوقیف . ىنا عفادلا عنصت ةدغلا هنبف

 . تاغصلا طاتخم وأ ةثونألا وأ ةروكلا حضاو

 . ثوم وأ . فعضت وأ ىوقتف . ةمومألا علص ةدغلا كلتو

 [! نيا وأ ] ةعاجشلا منصي | نيلانيردألا ] ةيرظكلا ةدغلا زارفإو

 .ةدالبلا معنصي صقانلاو. ىصملا جازما منصپ دئازلا ةيقردلا ةدغلا زارفإو

 س ةقيقللایف س رسفپو .. هدسج لخاد نم هلک ناس إلا رس اذکهو

 هنایمیبطو « هلازارف اب هدسج هکحب یذلا وه ناویلاف ! یلاویح ساسُا لع

 هال « ٽازارفإلا هذه ڳح نع ةرسي وأ ةلمب ديحي الف « هنایبرکر هنایوامکو

 نوديرب نڏإ مېف !۰ . هتافرصت کم اهریغ یرخأ ةوق هلاک دجون ال

 » | الع » ًاذح نوفذحيو « اهدحو « هتيناويح » قاطا ىف ناسنإلا ریست

 . قاطالا كلذ نع جرخب ام لک

 لام لاو لدملاو لاب نامعإو ةديقعو ريبض نم ابلعلا ےئل ٹناک ذو

 ىلا ما امطوم مويلا ىتح لمعملا فشتكي م وأ ء لمعلا لخدت ال . . لاكلاو

 قاطنلا لخاد ىف ناسلإلا لظيل الماك الاغغإ امافغ اب سأب الف . . ىلا وأ

 ! ناريللا قاط وهو « هيف هبص بواطملا
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 ناساإلا عسر ىلإ ا٣ هجو نوننلاو بدلا یف « ةيمقاولا » بهاذم او
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 اذه نأ ةجحب . . ديقلاو ةرورضلا لاع ىلإ ةطباملا هتروص . . ايندلا هتروص ىف

 . « عقأولا » وه

 نيب ام عمت ىلا « ءاقتلالا ةطقن ف قتلت مث « بهاذملا هذه فاتختو
 ةيلاويح ىهو « ةرصاعملا ةيركفلاو ةيداصتقالاو ةيعاتجالا بهاذملا

 . هتيدامو ناس إلا

 ةيداصتقالا تايمتملاب ًاموكحم ناسإلا مسرب « یعامجالا » بألا

 اهرياسي وأ س ةرم لك ىف ¬ مزهنيف اعم عرطصيو « اف دلوي « ةيعاتجالاو

 [ ! ريض ال انه ىلإو ] طع ايلعلا قلاب ثبشت اذاف . . بتلا اپعباطب هعبطنف

 !دوجو ىذ ريغ "شب ثبشني هنأل ةيارزلاو ةيرخسلا مضوم وهو ملطحني هنكسلو

 ريس وأ همطحن ىتلا ةيداصنقالاو ةيعاتجالا ىوقلا عم هعارص ىف وه مث
 اذإ انه . سنج او نكسملاو مامطلاب . . هتارورضب وأ . . هدسجب عراصپ ء اعم

 ءزلاو ةيرخسلا عضوم نوكي نأ دارأ اذإ امأ ارش طع طحتب نأ دارا

 « نييلزألا لدملاو قحلابوأ « ريمضلاب وأ « ةديقملاب عراصيلف . . ةيارزلاو

 | فانختساو طح نم لاني ام لاني ذدنعف ! لاكلا ةساح وأ لاخلا ةساحب وأ

 ”يشالف . . روعس ساج ةظل امناک اہلک ةايلا روصب یسنجلا بدآلاو
 ومنت اهلك د قعلاو « هدنع ققنلتل عرغتت اهلك طوطللا . سنجلا ريغ ةايلا ف

 ىلي ىتلا ةرجافلا سنجل ةظل ىن الإ ناس إلا نايك ققحتي الو . . هيف دقعلنل

 . ناويملا دسجلا ةذل ىف نايمنيو . . رتا دسج خارص سج اہف

 : امسفنل لوقت ةانفلا . . داسجألا عارص وه ىسنجلا بدألا ىف عارصلاو

 یلایک ققحأ نأل اتاقحتسا رثك أ اما ؟ كان مأ دلولا اذمط یدسج حتما له

 دسجا انه ديرأ ىقنإ : هضنل لوقي دلولاو ؟ ةيغاط سنج ةظحل ىف هعم
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 < هيلإ لوصولل قرطلا ىتشب « دهاجأ » نأ دب ال . هلالأ نأ دب الو « ريما

 . تابقملا عيمج لمحأ نأ دب ال . . هعم ةظل ف ىدوجو ققحأل

 فقت نيح ثدح . . ةيماردلا « ةاسأملا » ثدحت ىسنجلا بدألا لاع فو

 دلولا ام مايك امف قةحب ىتلا ء ةرومسألا ساما ةظحل هجو یف ےقلا نم « ةمیق »

 تنبلاو دلولاو .. ةناطلفلا ىه « ةميقلا » نوكنا ذدنعو .. تنبلاو

 ! باوص ىلع

 ىأ . . « ةيعقاو » دشأ ىقارلا بدألا نم نول « یيبطلا » بهذملاو

 . .ةيلاويح دشأ

 ًاتیند الفاس یا . . « هتعیبط » ىلع س یرپ امف س ناس إلا مسرب هنإ

 هیمدق تح اہسودپ لب « ےقلاب امیل ایل وصو ًاتتانم صرفلا ارام امداخم الاخ
 ! راصتنالا ةطل س اقنخ نم ىه نبح س نلعیو « ڈنلت یف

 ةلئاخمو . . ةلافسو ةلافس نيب عارص . . عارصلا موقي بهما اذه و

 ةيلاويح دشأو ةلافس دشألا ىأ . . لالا ةعيبطب ىوقالا باغيو . . ةلاخو

 ! بابعإلا قحتسا ةرادج نع بلغي هنكسلو [ ريض ال انه ىلإو ]

 ملا مزنتل ٠ ناس لأ « ةعببط » نيبو عقلا نيب عأرصلا ثدحي دقو

 مزهنتو .. ناويللا ةعيبط . . ةطحنملا ةنيندلا ةلفاسلا ةعيبطلا رصننتو « عبطلاب

 ىرخأ ةيحا نمو « ةكوعضأ ةيحان نم حبصتو « ابمارتحا دقفت نأ دعب عقلا

 . ةايحأل ةلطعم

 لفاس صخش مطحتپ نیح .. ةاسألا ثد كلذك بهذملا اذه ىفو

 ظللا نل لمحتپ . . نکمتیو رصتنيو حجني نأ ینبني ناک هنأ ةجردل دج

 هل فقو دق قلاب نامإلاب نورهاظني نيئلا نم ًافانم نأل وأ . , هناح
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 .. مئلاب نويقيقح نونمؤم دجوب ال هنأل ًاقفانم نركب نأ دب الو . قیرطلا یف

 مضو» ريك الا لفاسلا نوكي ةظحللا كلت فو ! قافن اہاک اہناذ قلا نال

 قافنلاو قفانم هنأل ال . . ةيرخسلاو طخسلا عضوم قفانملا نوكيو « فلما

 العشا هيلع لمتشي اهب سالا ةهجاوم ىف ًاعرص سل هنل نكلو « بيع
 ۲ تاءاندلاو ةلاغسلا نم « ًابعيبط »

 ..ةدحاو ةيزكرم ةطقن دنع اهلك «ةيعقاولا» بادآلا هذه قتلت اذككهو
 . ناس الا ةيناويح یه
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 امج زجعت .. ننلاو بدألاو سفنلا عو عامجالا ف املك ب هادم ا هذه

 . . ناسن إلا « ةقيقح » ريسفت نع

 ثحبلا جرات وه ناسن إلا رات نإ لوقب نيح « راتلل ىداملا ريضنلا
 نج ناس إلا نأ ىهو ء ةليصألا « ةيناسنإلا » ةقيقلما نع لقغي « مامطلا نع

 ممتجلا هنایکب هنع ثحبپ ٠ « ناس اک » هنع ثحبي ماعطلا نع ثحبي

 ةبغرلاو لاجلاب ساسحإلاو « مقلاو فادهألا لمشي اف لمشي ىذا « هلک

 « هيلع لوصحملا لئاسو نسو « هماعط « نع » لظيف . . لاكلا ىف

 ًاراكفأو بهاذمو نيناوقو تاميرشتو تاراضحو ًامظن *یشنب قیرطلا ینو

 . ناس اک اہیف رثؤیو امہ رٹأتیو ‹ ناسن اک ۃایلا جاوب هنا یا . . تایرظنو

 نع ثحبلا ةقيقح ال « اهبل ديكوتلا ىنبني ىنا ةيزكرملا ةتيقللا ىه كتو
 . ناویملا مم اہہف كرتشي لب « اهب ناس إلا صتخبال ىتلا « ماعطلا

 روصتلا ىل ةيقاولا > لصف « ىالسإالا نفلا جهنم > باتك لبصفتلاب رظنا )١(

 ۰ < السلا
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 روط نم سانلا ةايح رشي ىذلا وه جاتنإلا لئاسو ريت نإ لوقب نيحو
 : انل رسي نأ نع زجعي « مداقعو مراكفأ مه "شنی ینا وهو « روط ىلإ

 تجرخأ ىلا ةكرلا . . جرانلا ىف ةيروث ةكرح مخضأ وهو «مالسإلا رظ فیک
 ةيضرألا ىوقلاو ةيضرألا مقل ةيدوبعلاو ةفارللاو ليلا تاملظ نم ساللا

 ضرألا ىف ةيدوبع لك نم ررحتلاو قلا نيقيو ةفرملا رول ىلإ « سادلاو
 هذه نم ةيباجيإلا ةوقلا دادمتساو « هدحو هلل ةيدوبملاب « رشب وأ ةوق وأ ةميفل
 ةوفلا هذب ةرطيسلاو « ةدابعلاب هدحو قيقحلا « دوبعملا هلل ةحيحصلا ةيدوبملا
 ةيركف وأ ةيداصتقا وأ تناك ةيعانجا « ةفئازلا ضرألا لظن لك ىلع
 تناكو ةلودلا ةدحو ةركف ةسايسلا ماع ىف تعدبأ قلا ةكرملا . . ةيسايس وأ

 ةيئاضقلا ةطلسلاب ايف ىعاطقإلا موق ةقرغنم تايعاطفإ س مالسإلا ريغ ىف
 مامأ كاللا ةيلوثسم ةركفو . سائلا دابعتساو . . ةيذيفئنلاو ةيعيرشنلاو
 لطيقس الإو ء لدملاو قلا لث ىذلا ىفإلا روتسدلا « روتسدلا ديفنت نع ةمألا

 ةلودلا ةيلوثسم ةركفو . هيلع اوجرخي نأ سائلا قحو ةعاطلاو عمسلا ىف هقح
 لاع ىف تعدبأو . لاملا تيب نم هتلاعإ وأ هل لمع داجي إب ايف درف لك نع
 لفاكتم هلكر « ضعب نع لوثسم هلك . عمنهلا ىف لفاكستلا ةركف عامنجالا
 موقت ىذلا ييرجنلا بهذملا لما اع یف تعدبأو . ءاوس مراغلاو ماغملا لمح ىف
 . . ثيدجلا رصعلا ىف هلک برفلا ةراضح هيلع

 ترشئت او « ناکملاو نامزلا ىف تدتما فرکو ؟ کرا هذه تماق یک

 ىلا كلت تح لب « مالسإلا قنتمت م تلا ىح « ةيرشبلا لك ىف ام اءاحإ
 ؟ مالسإلا تدام

 نرکشل جاتنإلا بولسا وأ جاتا تاودأ ىف ثدح ىلا ریدتلا وه 3

 !؟ دید ما نیدلاب لسو هيلع هللا ىلص دم ةثعب « ةيمتملا » هتجيتن نم
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 ةتباث «دعأاوقلاو ظنلا ىلع ةقباس ناسن الل « ةرطف » دوجو یني نحو

 دادترا ريضت نع رجعي « هب ةم رام ال روطتلل ةمزام « لايجألا رادم ىلع

 روجألا ىف توافتلا ةحابإو « دحوملا رجألا ةركف نع ايسور ىف ةيعويشلا

 ةحاباب « ثالمتلاو ءانتقالا ةرطف ةبراحس نع اهدادتراو « ةدحاولا ةقبطلا ىف

 . ءايشألا ضمب ءانتقا ىف فاضإلا رجألا قافنإ

 ۔ ةقاطلا هیجوت ینبنی یش ۽ هباسحو هنزو هل "یش « قلا » نأ یننپ نحو

 ىداصنقالا ماظنلا نع رظنلا فرصب « هراسم موقتو سوفنلا ىف هتيملتل هيلإ
 زجعب . . یداصتقالا روطتا ساکعنا درج قلا نأ ىلع رصیو ؛ هتلادعو

 بابشلا نإ لاق نيح ۱۹۹۲ ماع ىف ةريطللا فوشورخ ةخرص ريسفت نع

 ايسور لبقتسم الو هعيوقت ىنبني « تاوشلا ىف قراغ للحتم مئام ىسوراا

 | موسرلا « بهذملا » بسح رين اايداصتقا نأ مم ! عايضلاب ددهم

 هريست ىلع رصب هنأل . . ناسنإلا ريسفت نع رجعي ةلحلا ىفو

 ! ناویلا قاط یف
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 . نالطبلا حضاو ريسفت كواسال ىسنج لا ريسفتلاو

 . . ةيرشبلا ءان لك ليلد الب اميلع ماقا ىتلا ديورف ريطاسأ نع الضفف
 امتايح بيلاسأ دقعتو ةيرشبلا مدقنل ببس ىأ نايب نع زجعي ريسضتلا اذهف
 [ ارتكيلإو ] بيدوأ ةدقعو . دحاو ىج لا قشملاف . ةنلتغلا امناك ابتشاو

 ةبرشملا «روطتت » اذاملف . ةدحاو تبكسلا حئاتنو دحاو تبكلاو . ةدحأو

 ؟ ةيركفلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامنجالا لظنلا موقت اذا ؟ ريغنتو
 ؟ غراتلا تاكرح لک ثدح اذا ؟ راہنت مث رهدزتو تاراضحلا انت اذامل
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 بهاذم ددعتت اذا ىأ « تبكسلا عاونأ ددعتت اذالف .. تبك هلک نیدلاو

 ؟ نانف نع نانفو نف نع نف فلتخب اذاماف . . تبك هلك نفلاو ١ ؟ نيدلا

 | اذا . . ًاقع ايت ًایسنج ارش هنف وه حرش یذلا یشنفاد ودران ویلو
 مميصت نم لك حبصيال اذا . . لب ؟ اماسر نوکی نأ لدب ًایقیسوم نکی
 الضف ء اماذ ةيرقبعلل ىس لا ريسضنلا امو ؟ ىشنفأد لثم نييشنفاد دقملا هذه

 ؟ كلت وأ ةهجولا هذه اهجوت نع
 قاطن ىف هريسنت ىلع رصي هنأل . . ناسنالا ربسفت نع زجعي ةلمجا فو

 | ناویملا بناوج نم دحاو بناج ینو « ناویملا
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 هلک « ئاس إلا » بنام لا ریسفت نع زجعپ رعاشملل ىناثلا ريسننلاو

 . ناسنإالا نم

 .ناويللا یف وه كلذكو . كشالو « من . ةيسنم لا ددنلانم مبني سنجلا

 ةتيرط ىلع ال ناسنإلا ةتيرط ىلع ىس لا هطاشن ناسن إلا سرا, اذاهلف

 ؟ بهاذمو ؟ امظنو ؟ اتو ؟ ًاادهأو ؟ فطاوع هل “یشنی اذا ؟ ناویحلا

 ناکم ناو ؟ قیثاومو ممارم جاوزل مقيو ناسن إلا « جوزي » اذا

 ؟ سنجل ةدغ ف كلذ

 ؟ ةطباه وأ ةعيفر « ةوام وأ ةفيظن . . الولف سئ لا لوح “ىشني اذالو

 «ةميملاك اذه قلطنيف « ةدحاو ةيسنجلا امعفد نانا فلتخب اذالو

 ! ٩ ناسل الك رخآلا فنعتيو

 .. ةمومألا ةدغ نم عبنت ةمومألاو

 . . ناویلا یف كلذك یهو
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 ملا دهمنت اذامل ؟ ناويملا ةمومأ نع ناسنإلا ةمومأ فلتخم اذاملف

 . . هونلاو ةناضحلاو عاضرإلا : « ةيسحملا ةيبرتلا » نم راک اب ةناسنإلا

 مالا هذه مق فلنخ اذا مث ؟ ةنيعم قالخأو ةنيمم ىق ىلع اهلفط ییرت اذال

 دحاولا عونلا ىف ما نع ما فلتخ ال اپ یرخألا مالا ق نع ايقالخأو

 اهب دار تلا ةمومألا ةدغ ىف هلك اذه ناكم نيأو 1٩ ناویملا عاونأ نم

 ؟ ناسن إلا ريسفت

 ! [ نبا وأ ] ةعاجشلا عنصي ةيرظكلا ةدغلا زارفإو

 1! . . كلذک

 ةعاجشلا ىلع اموق امنتشنتو « ناسن إلا ةايح ىف ةيبرتلا رود رسفي ىذلا اف

 ةرطفلاب عاجشلا دحاولا صخشلا نأ ريسفت ام لب ؟ ناوملاو ةلنملا ىلع اموقو

 ؟ مجشتيف ةعاجشلا ىلع بردي ناب لا صخشلاو « لذيف ةلنملاو نبا ىلع بردي

 !؟ ناسنإلا مسج لک یف وأ ةيرظكلا ةدنلا زارفإ ىف هلك اذه ناکم امو

 . . ةثداملا ةدالبلا وأ ىبصعلا جازلا ثدحب ةيقردلا ةدغلا زارفإ و

 هس بردپو هبظکب رخآلاو يصعلا هجازمل لستسي صخشلا الا

 ؟ جازملا منصت ىتلا ةدغلا زارفإ ىف كلذ ناكم امو ؟ ءودملا ىلع

 ناكم نيأف . . مامطلا ةوهشل عفادلا وه ةدعملا عوج . . هناذ ماعطلا لب

 ةقانأو ةداملا شرافم ناكم نيأو « ةدعملا ةومش ىف ةقعلملاو نبكسلاو ةكرشلا

 1۱۹ تالفلا

 ! هتيلمعمو هتيماع لك ىلع دج جذاس ريسفت رعاشمللا ىنا لا ريسفتلا نإ
 ! ناسنإلا ريسفت نع ازبع ةيملعلا بهادملا رثك أ وهو
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 . "رخآ عضوم هلف بدألا امأ

 « ةيعقاولا » بهاذا هذه قفخم فيك نيہن نأ طقف انه انینمب نکلو

 . ناسا إلا ریسفت یف

 لالا ىدهو ناوم اذ ايلعلا مقلا تناك اذإ - نیہتال اھا اہ

 رصت اذالو ؟ ثيشتلا اده لك ةيرشملا اي ثيشتت اذال س ةهافتلا ههو

 ديدج نم لوا نأ ىلع س ةرملا دعب ةرملا اهقيقحت ىف قحن یهو تح س
 قافنلا اذه نإ ؟ قلا هذپ « قفانت » اذال . . لب ! ؟ اهلإ عافترالاو اهقیقحن

 ء عافترالا ىلع ردقت ال دق ةيرشبلاف ! ثبشتلا اذه ىلع لد  هئوس مغر -

 ؟ ”ىش ىلع كلذ لدي الأ ١ لمنلاب تعنٹرا امار رهظت نأ بح كلذ عمو

 ةبغر 1؟ « ناسلإلا » ىف ةيرطف ةبغر عافترالا ىف ةبغرلا هذه نأ ىلع لدي الأ

 ؟ ناویخلا ىلع اب زومتی

 ؟ايلملا عقلا قتيقع ىف ادبأ حجت ال ةيرشبلا نأ ةقيقح ىه له . .مث

 وه اذه نإ لوقي نم ؟ ةفارخ اهاك له « ةيرشبلا نم ةيلاعلا جفافلا هذهو
 ! ؟ نوننلا لوح رودت نأ یغبنی ینا « مقاولا »

 « ناويملا قاطن ىف ناسن إلا ريس يلم رصت ىلا « ةيعقارلا » نإ ! اك

 « ربك ألا هلاع ميردتلاب لفغ مث « رک الا اسل إلا عقاولا ريسنت نص زجعت

 حبصيل تح « ةرورضلاو ديقلا لاعو « سن لاو بارشلاو مامطلا ىف هرصحتل
 ١° ناسلإلا لاع ىلع ابيرغ « اخوسم اهوشم انئاك ةيانلا ف
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 . « ىالسإلا نفلا جرم » باتك رظئا (۱)
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 ؟ ةةيقلأ نم ءاوخ اياك ب هاذملا هذه نأ كلذ ىنعم له

 لک مغر « شیت د اهلج یذلا وه قلا نم بناج كش الو اہہفف | الک
 . تالالتخاو تافارعا نم ایف ام

 . ناسن إلا لکر سفی ال زج قتح هنکلو

 . ناويلا بناج نم ناسن إلا ریسفت ىلع اہک رصت اینا یمیئراا اہہیعو

 | ناسن الل « یناسنإ » ریسفت نم دہ الو

 نع تز . هريس نع تز دق « ةيناويلأا » تاريسفتلا لکف

 ! هنایک رتست ال ةلهلهملا قرللاك ت دب و . هنقيقح ىلع هرو « هلك هب ةطاحإلا

 هریو . هبن اوج نم ابناج لفغی الو هلک ناسن الا لمشی ریسفت نم دب ال
 ء ةزيمتملا ةيئناسن إلا هتدعاق ىلع نکلو « هطوبه تالاحو هتعنر تالاح یف

 . ناويلأ ةرورض ىضقي وهو قح « ناويلا نع امف فلتخم ىتلا

 هنایک یف یتح ناسن الا درفت تبث ام یلدکم نایل وچ مالک م انب یم دقو
 ناكل ةباشملا مامت اباشم هنظو « لف نم نوراد علح ىذلا ىچ ولولا

 اهب هللا هصتخا ىتلا ةيونعملاو ةيلقملا صئاصحلا نع الضف كلذو . ناويحلا

 ةفيقح نم یلسکه نایلوچ هررقی امعالضفو . امیاع اها هتایح رادأو « هدحو
 ةدعاقلا ىلع روطتي الف « امناذ هروطت ةقيرط ىق ناسن الا درفت ىه ةماه ةيرهوج

 ! « ناسف الأ » ةدعاق ىلع روطني امنإو « ةيناويملا

 ریقوت یأ یدہب ال دحلم لجر انب یم اک یکم نایلوچو

 . ةيحورلا تاسدقملا وأ ةينيدلا مانسا
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 < قاس لاعفنأ نود « اهدحو ةيملعلا قئاقحلا الإ هعفدي اف تازذ لاق اذإف

 نع همرکیو ناسا الا عفر هلعجیف « هریکفت یف رثژپ ینید نادجو الو

 .ناویلا ماع ىف شاکر ألا

 ن٧ لالغُأ یف ادیقم لاز اف « هلک ناسنالاب نمي ال دعب = وهو

 دادمتساب وأ « هاب فرتعب نأ مإلاب ةزعلا هذخأت ء نيقباسلا نيلم لا بساور

 هقيرط فرعیو « هيلإ یدنهپ نبح هللا ةوق نم ناس إلا ف یسوراا بناجلا
 . هللا سوما ىلع راسلا ربك آلا دوجولا ىلإ

 طف لوق انکلو .. هدودح ىف ريس وأ هدنع فقل هب دېشتسل انسلو

 . . راكنالاب نيثبشتملا نيركنملل ىتح ىلجتي أدب دق قلا نإ
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 ! ةعادخ ةقو زم ةروزم ةروص هل مسرب نل ناسنإلا ىاساإلا ربسفتلاو

 . ناصقنلا وأ ةدايزاب روز نأ ىنني ال حيحصلا لا

 لمشت . دوسألاو ضيبألا لمشت « ةقيقد ةيقيقح ةروص هل مسرب لب

 . طوبملا لماوعو ةعفرلا لماوع

 اناويح الو . ةقيقح هذه تسيلف . ءاطخألا نع اهزنم اكلم هرب نل

 . كلذك ةقيقح هذه تسيلف . هتارورضب ام وک

 . كاذو اذه نب ءىث ةقيقللاام |

 ء كواسال ىس لا ريسفتلاو « راتلل ىداملا ريسفتلا نم ابناج لمشا ةفيقلا

 . ةرصاعملا بادآلاو نونفلا امم رت ىقلا ةيعقاولاو « رعاشملل ىلا ا ريسفقلاو

 ريثأتلا ةيقيقح دوجولا ةيقيقح « ىرخأ بناوج هلك كلذ ىلإ فيضت مث
 . ةايلا یف
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 لانقو ساجو « نكسمو سبلمو بارشو مامط نم ةيرطنلا عفاولا
 «ةيقيقلا انحاسم, ةروصلا ىف املاكم ذخأتلف . ةقيقح اهلك . . زوربو كلمو

 دار الو اپنم صتْسال

 ةروصلا ىف اماكم ذخأتلف . كلذك ةقيقح طبضلا لع ةيرطفلا ةردقلاو

 ٠ دازب الو ارم صقن هل ¢ ةيفيقلأ انحاسع

 عقل ةلباق ريغ امنأو . ةحلم ةيوق ابنأ ةيرطفلا عفوادلا ةيقيقلا ةحاسملاو

 دوعن اء « طبضلا ةبعص اهنأو . عمقلا كلذ ىف ناسن إال ريخ الو « اهتينم نم

 نيب تلفت - طبضلا لع اهديومتو اطبض مم - ابنأو . املوفط نم كلذ

 .ناسن إلا بوث مث .. ةئيطملا وأ طلا عقيف « نيللاو نيا

 جات  ةيرطف امن وك عم  اهنأ ةيرطنلا طب اوضال ةيقيقلا ةحاسلاو

 . مالكلا ىلع ةردقلاو ىم ا ىلع ةردقلاك « اهني وفتو امنيملتل ةيجراخ ةن وعم ىلإ

 ةلوزهم ةفيعض اشن س ةيبرتلاب س ةيجرامللا ةلوعملا هذه قللت )ام انأو

 الأو . ةحلملا ةفينملا ةيوقلا ةيرطنلا مفاودلا طبض ىلع ىوقت ال « ةخوسم

 موقت . هيرشبلا ةايح ىف مساح رودب موقت — اهيوقتو ايمن دنع

 هليوحنل اهم بناج زجحو « اهساسأ نم اياك ةكرحلا ةقاطلا ىوتسم مفرب

 <« طبضلا نع انايحأ زجعلت تناك نإو « یورو یرکفو یدام جاتنإ ىلإ

 . ناس إلا بوث مث . . ةئيطللا وأ اطل مقيف

 .ىوسلا ناس الل ةيعقاولا ةقيفلا ىه كت

 . . ناهاجتالا عيمج ىفو نول لك نم ثاارحما . . تافارحلالا عقت مث

 حبصيو « ةيرشبلا ةقيقلأ ىههيفحبصت موي ىنأب الف .. تافارعناامنكلو

 1 ذوذشلا وه ءاوسلا
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 شل ضنلا تافارغا كلذكف « شتو مسجلا ضارمألا بيصت اکو

 مادلا فارحالا ةنعل امنع عفرت « ةماه ةيناسن] ةقيقح كلتو . جالملاب

 ا! قمل ذدوذشلاو

 : ةيرشبلا سفنلا قئاقح ىلإ دوعلو

 . ةروصلا ف قيقا امناكم ذخأت نأ بجيف . ةقيقح ةرهاقلا منا ةمفد

 قيقا امناكم ذخأت نأ بجيف . كلذك ةقيقح ةفرفرملا حورلا ةقارشإو

 . ةروصلا ىف

 ىلا ةيلا ةفاطلاب ناسن إلا دم" ىتلا ىه ابن منجا ةفدل قيقا ناكاو

 . تاهابتأالا ىتش ىف هرعاشم كرع ىتلا تابغرااب هدم" و « ضرألا مقاو ف لمعت

 س ايرطف س ناسنإلا دمت یتلا یه انآ حورلا ةفارشإل قيقا ناكاو

 اعنف « ايعافدنا ءان ىف عفاودلا هجو ىلا « ايلعلا هميقو هدئاقعب

 . فارسإلاو ططشلا نم س امنت نأ لواح وأ

 لک اہ دہشب ةیقیقح ةلاسر یھو . ةرشبلا لاسر یھ ةبادلا ةلواعلا هذهو

 ايش اپنم صقنپ الو . امناقالعو اهدئاقعو ابمظن ىف ةيرشبلا هلزرحأىذلا مدقتلا
 ةيعيبطلا تالاتحالا نم بناج كلذف . سكشنتو الايحأ امنع ةيرشبلا دنرت نأ

 . ديحولا لانحالا الو مئادلا لاتحالا سيل هنكلو . ةيرشبل

 انه نمو . هبئاوج ددمت یه : ناسا إلا نایک یف یرخأ ةقيفح . . مث
 : ناتقيفح اسال ددعتلا

 رصحني نأ تاظحللا نم ةظل ةبأ ف ثدحبال هنأ نيتفيقلا ىدحإ

 .. ىركضلا وأ یحورلا وأ یدسم لا بنا ا : دحاو بناچ یف ناس الا نایک
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 لناس ۰ بناج نم رثک ال لماش اد وهاعإو ۰ ىداللا وأ ىداصتقالا وأ

 . ةقيقلأ ىف هلك هناكل

 بناجب هتاطاش نم طاش ىأ سرا ال ناسإلا نأ ةيناثلا ةقيقللاو

 هطاشذب موق الف .. دح یصقأ ىلإ اصصختم اطاشن ناک ولو هبناوج نم دحاو

 هطاشنب موتي الو « هنایک عوج امتإو « ہدحو سجا عفادب یسښجلا

 : نايكللا ةيقب نع لزرع ىساسلا وأ ىركنفلا وأ یعاتجالاوآ یداصتفالا

 جرو .. ةرهاقلا ةرورضلاب ايلعلا مقلاو « دس اب حورلا هنم جزا م نمو

 . . ناسلإالا وه جزا نایک كلذ نم

 . ئاتلا هده یقادصم وه یناسن الا خراتلاو

 لع قادصمو . ناسنإلا ةايح ىن امم طب اوضلاو عفاودلا لع قادصم وه
 . . نايكلا لوحشو بناولا دمت قادصمو . امم حورلاو مسجلا

 ..فارعالانآوتع اهدشأوءافارعلا امايجأ دشأ نم ةيرشبلانم ليلا اذهو

 تناك اذإ الإ . . ريخألا امضو الو « ةبرشبال مثادلا عضولا سبل هنكلو

 . الع ءاضقلاو ةي رشبلا ريمدت تضتقأ دق هناحبس قلاحملا ةدارإ

 ابنأ ىلع هتافارح | لجس دق « قيضلا هعقاوب ًارثأتم « ةبرشيلا نم ليملا اذهو

 اذوذش امفلاخ ام ىو « لايجألا عيمج ىف ةمبئادلا ةيرشبلا ةقيقلأ ىه

 . عقاولا فلاخب

 « امتيشغ نم قيفتس ئاما رامدلا اه هللا درب ل ام ةيرشبلا نكلو

 . ناسن إلا ةقيقح لث ىذلا رك ألا « عقاولا » ىلإ دومت , امأرطف ىلإ دوعتو

Ye 



 . حورلا ةو نبطلا ةضبق لمشي . طب اوضلاو مفاودلا لمشب ىذلا عقاولا

 . هاجما لك فو تقو لك ىف اعم لعت تلا ةددعتملا بناوجلا لمشب

 ةيناويح نم ةميدقلا ةينيورادلا هب امنمصو ام ةيرشبلا ركنتس دئدنع

 بهاذم نم ةموسملا ةينيورادلا تاءاحبإ هيلإ تبرسن ام ركنتسو . ةطباه

 . . ةينفو ةيبدأو ةيسفنو ةيداصتقاو ةيعاتجاو ةيركف

 .. ناسنإلل ىلاويملا ريسضتلا ركسنتس

 عيمجو هبناوج عيمج ىف « هلک ناسن الل لماش ریست داجإ ىلإ یمستسو
 ىلع اباجسي هنكللو « طوبملا ةعاسو ةعفرلا ةعاس لجسي ريسفت . هتالاحم

 ! فارحألا ةلاح ىف ىتح . . ةزيمتملا ةليصألا ةيناسنالا امت دعاق

 . « ناسن الل ناس الا ریسفتلا » داجيإ ىلإ یمستس

 مدقنل لوا وه ۽« هتاليصفتو هلوصف ميج هلك باتكلا اذهو

 . ناست الل ىئاسن الا ريسفتلا
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 لاتلاو عت اولا ب
 ؟ نوکی نأ ینبنی (ک همر ما ء عقاولا یف وہ اک ناسن إلا عسر لھ

 ؟ نوكتت نأ س مقالا لاع ىف نك ال ىتلا ةيلاملا ةروصلا ةميق امو

 مقاولا ةروص . اسم نتروصلا اسر دقف باتكلا اذه یف اأ

 . لالا ةروصو

 ةيوسلا ةروصلا . هناطاشنو ىاسنإلا ناكل ةلماكلا ةروصلا انعر

 ذوذشلاو فارحالل ىتش ًاروص اناج ىلإ انمسرو . لالتخا الب ةلداعتملا ةنوزوما

 . نايكلا كلذ بيصب ىنذلا

 ۽ ايم رن نذإ اذاملف ١ ةايملا عقأو ىف دجوت ال ةلماكلا ةروصلا نإ انلقو

 ! ؟ اما اليخت ىف انسفنأ بعتنو

 ةيلاثل ا ةروصلا هذه نإو « ةيرشب ةرطف لاكلا ىلإ عوزنلا نإ لوقت نا

 ! عوزتلا كلذ قيقحم

 ! ةرورض ةيلاثملأ ةروصلا هذه نإ لوقن اإ

 . عتارلا لام ىف هل دوجو ال لالتخا الب نزتملا لداعتلا لماكلا مسجلا نإ

 ةلماكسلا ةيلاثلا ةروصلا سرن بطلا وأ مرشتلا وأ نفلا ف نحنف كلذ مو

 ۲ امرت اذاملف . یدسجلا هطاشنو ناس إلا مسجل

 « نابع » ابف بطلاو رشتا امأ . . « ًابلايخ » اعوزن نفلا نوكي دق
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 هلا“ رب ال ةرورض كانه نوكت نأ نذإ دب الف . لايلاب نامہني ال «نايعقاو »

 . لاكلا روص نم

 . .ةأو ةرورضلاو

 شرملاو . ةحصلا وه - ىشنلا وأ ىدسج لا - نايكلا ىف لصألا نإ
 . فارعالا وهو ء "ىراطلا وه

 ةباص الل اد ةضرع - یسشالاو یدسجا هنایکب س ناسنإلا نوکو
 ئالا ةلواحلا بوجو نني الو . ةحبصلا وه لصألا نأ نني ال « ضارمألاب
 . ناكمإلا ردقب . . ةحصلا ةلاح ىلإ عوجرال

 ! ةلماكسلا ةروصلا ةرورض مث نمو

 ىهام فرع نأ بجي — ةدوعلا لواح وأ س ةحصلا ىلإ دوعن كلف
 . . فارعألا ةجرد فرعلو « اهملإ دوعن نأ ىفبني ىلا ةحيحصلا ةروصلا

 . جالملا مسرنو ضرما صخشنل

 ةدعملاو ةيلاثملا ديكلاو « ىلاثملا بلفلل ةلماك ةروص مسرت بطلا یف

 .ماسجألا عقاو ىف دجوت ال ةروص ابنأ هلاذ تقولا ف فرعنو .مإ . . ةيلاثملا

 « ةيوسلا طباوضلاو ةيوسلا عفاودلا ةلماك ةروص مر سفنلا لع فو

 دجول ال ةروص اأ هلاذ تقولا ىف فرعنو . لادتعالاو لماكلا نزاوتلاو

 . . سوئنلا عقاو ف

 . الإ ةجاح ىف انئأل امم رنو

 ءةيلاثم ا هنفيظو نع لتا ميف فرع نأ ینہنپ ضیرملا بلقلا لامن یکلف

 . لالتخالا ناک ر دق یأبو

YA 



 نع تاتخا ےف فرن نأ كلك ىنبني ةضيرملا سفنلا امن ىكلو
 . لالتخالا ناكر دق ىأبو « ةيلاثمل ا امتفيظو

 . . الإ تفتلن نأ ىفبني ةقيقح كانه نكلو
 ؟ لاثلا وه « اذه » نأ انررق فيكو ؟ ةبلاثل ا ةروصلاب انثج نبأ نم

 الاثم اادنع نم ررر الاننأ انسفنأل نمضنل . . هتيمأ هل لاؤس كلذ
 هتميق لائملا اذه دقعي ذيدنعو « هنايئزج نم ةيئرج ىف ًادبأ ققحتپ ال از

 . ءايشألا هيلإ ساقت ًامجرم حلصي الو

 ماسجأ ىف ةقرفتم « ةددعتم تايئزج نم لاثلا خا دقف مسجلا ماع ىف اأ
 . . لاكلا تغلب دق اهنم ةيئرج لك« ةريثك

 ثدحب نکلو .دحاو ج یف  ہذھ اہتیلاثع اہک تج ال اہ ةقيقح

 ةدعمو « صخش یف ةيلاثم دک و « صخش یف یلاثم بلق دجوب نأ عقاولا ماع یف
 ةللاثملا ةفيظ لا انفرع ةقرفتملا ةيلاثلا تاي رجلا هذه نمو . . صخش ىف ةيلاثم

 لع فان ًامجرم نوک هلك جلل ةيلاثلا ةروصلا انعجو ء وضع لكل
 . ضارمألا لعو ةحصلا

 . . كلينك سفنلا لاع ىو

 . تايلاملا لك ةدحاو سفن ىف عمتج الو .. ىتش سوفن ىف تايلاثل ا قرفنت

 سفن یھ . . ساقلا عجرم یه ةلماك ةبرشب سفن كلذ عم دجوت نكسلو
 ىنابرلا جذوفلا ىلع « هللا ابقلخ سفن لك أ. لسو هيلع هللا ىلص هللادبع ن حش
 . . ميطتسي امو لک« هقيقحم سانلا نم بلطو « ناسن الل هللا هاضترا ینا

 بلطتن انكلو «ًاصلاخ ًایلاثم نوکی نأ مسج یا نم بلطتن ال انن اکو
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 سنن ىأ نم بلطنت ال كلذكف ء ميطتسي ام ردقب اد كلذ لواحب نأ هنم
 بلطتن انكلو « سانلل هللا همر ىنا ىلعألا جفوملا ىلع ةقبطنم نوكتت نأ

 . عيطتست ام ردقب ًاماد كلذ لواحت نأ اهم

 تانارعا مسجلا ةيلاثم ا ةا ا نع ةطيسبلا تاقا رحنالا ضعب ربتعن اننا اکو

 ةطيسبلا ةيسغنلا تافارعمالا ضعب ربتمن كلذكف « جالع ىلإ جاتح ال ةيعيبط

 . جالع ىلإ جاتحي ال ابوس ام

 ءةايملا ةرود ليطهت ىلإ ضرملا لصي نيح اح جالعلا ىلإ جاتحن انكلو

 . سوفنلا ماع ىف وأ ماسجألا اع ىف ءاوس
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 ىنغ ال ةيلمع ىهو . . جالعلا ىف ان دعاست اهنأ نذإ ةيلاثمل ا ةروصلا ةمهم

 لايجألا رادمو سوفنلا رادم ىلع الع ناسن الل

 ! جالعلاو ضرمل ا لبق « ةيوسلا ةايلا ف ىرخُأ ةمہم ىدؤت امنكلو

 . . ةيبرتلا ىف ةمهم

 ! ضارمألا نم هتياقو الو « هجالع تسيل مسجلا ةيب رت ىلوألا انتمهم

 بجو « اعاد اهواح كلذ مم انكلو . ةليحتسم ةلماكللا ةباقولا نوكتت دقو

 برقا ىلإ لصنو 6 نكکمم دح ىصقأ ىلإ ضرما ةصرف للقنل 0 اهوا نأ

 . ملسلا نايكلا نم اهميطتسن ةطقن

 نوکتسو . فارعالا س اناقو م سفنلا ةيبرت ف ىلوألا انتمپمو

 ضرما ةصرق للقنل « امهواحس نأ ىفبني كلذ عمو . ةايحتسم ةلماكلا ةباقولا

 . ملسلا نايكسلا نم ةعاطتسم ةطقن برقأ ىلإ لصنو « نكسم دح ىصقأ ىلإ
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 ًاروتسد مسرت اا ةلاحتسا ىلع - ةيمسجلا ةياقولا ىلإ لصن ىكلو
 ءاساسأ ىلع ًاماقو ةيلاملا ةروصلا نم ًادمتسم « لماكلا ىسسملا طاشنل

 . عيطتسن ام ردقب عقاولا اع ىف روتسدلا اذه دفنت لواحو

 ًاروتسد مسرت س ام اك ةلاحتسا ىلع - ةيسفنلا ةياقولا ىلإ لصن ىكلو

 « اساسا ىلع امتاقو ةيلاثلا ةروصلا نم ًادمتسم « لماكلا ىسضنلا طاشنل

 . عيطتسنام ردقب عقاولا ماع ىف روتسالا اذه ديقنت لواحتو

 اطاشن لضي « ىضنلا وأ ىسملا طاشذلل روتسدلا اذه مسرت ال نیحو

 . . ءايشألل حيحصلا سايقملا فرعن الو « ةبجاولا هلوصأ نع

 ةيلاثلا ةروصلا ةرورض . . « ةرورضلا » نع ثدحتن انك انه ىلإو

 . . ةيرشبلا ةايحلل

 لصق نأ امترطفب لواحتو . . ةرورضلا ةطقن دنع فقت ال ةايملا نكلو

 ةمفرتم . . ةرورضلا ىلع ةداز تالحم ىلإ . . لاكلاو لالا ىلإ

 . ةرورضلا ىلع

 ةعازن تناك ن إو س لاكلاو لاج لا ىلإ ةعازتلا ةرطفلا هذه لجأ نمو

 ءةلماكلا ةيلاثمل ا ةروصلا عسر اهاجأ نم - | طوبملاو ساكتترالل كاذك

 . . لاكلا ىلإ لصي نأ لواحب نم لواحيل

 . . ةيرشيلل دكؤم بسك كلذ ىفو

  اهعومجع, س دعصتس«دوعصلا لوا وءىلعأ ىلإ ایھجو عفر نیح یھف

 ددعلا ىف لقأ ةسكترل ا ةذاشلا تالالا حبصتو . سكترملا طباملا كردلا نع

 . . طوبا ةجرد ىف لقأو

 دنع هدهج ىن اض . . ةدعاصلا ةمقلا ىلع ةيرشبلا عزوتت م
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 ىمقأ ىلإ امدق ىضع امضعبو . بعتي مث تاجرد دعصي امضعبو . قيرطلا لوأ
 .. عاطتسم لحن

 نواب ةطقن ىصقأ دنع — منم نودعاصلا ىتح س سانلا تبثي ناو

 ردقت ىذلا ىوتسملا نع فعضلا ةظل ىف طبه نأ ةيرشبلا ةعيبط ىف . اهبلإ

 . دوعصلا ىلإ دوعت نأ كلذك امتعيبط ىف نكلو . هيلإ دوعصلا ىلع

 ةدوملا ىلع مث « الوأ دوعصلا ىلع مف عجشملا ىه ةيلاسملا ةروصلاو

 . . ساكتنا لك دعب دوعصلا ىلإ

 ةقيفح ىف نايقتاب اك ةايملا ةقيقح ىف لاثلاب عقاولا قتلي انه نمو

 . لاصنالا ةكبع ةقلح ىف رخآلا اهم لك ل كيو . . ةرطنلا

 . . لاشملاو عقاولا نيب مث نم لصني ال . . ةرطنلا نيد مالسإلاو

 : حيفرلا هروتسد یف اک اجل امھج زی لب

 لكف ةرطنلا روتسد عتب ىللا باتكسلا اذه ىف انم"ر كلذ لجأ نمو

 نأ نبني اک « نيتلخادنم نیتجزام « لاث ا ةروصو عقاولا ةروص « هلاليصفت

 . ناسن الل ئاسا الا ریساتلا یف یمألا نوکپ
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 8 < * أا

 عوسولا

 ؟ ناسنإلاام . . . الوأ

 . ةجودزم ةعيبط
 ٠٠ ٠“ ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتم طوطخ

 ءاجرااو فوحلا
 هركلاو بحلا

 ٠ ةيونعملاو ةيسحلا

 ساوملا هکرد ال امو ساوا هکردنام

 لايحملاو عقاولا
 ٠٠ ررحتلاو مازتلالا

 ٠ ةيباجبإلاو ةيبلسلا

 . ةيعاجلاو ةيدرفلا
 . ٠١ ٠٠ ٠٠١ طہاوضلاو مفاودلا

 e one o عفاودلا

 . طباوضلا

 ناسنإلا ةايح ىف ام طباوضلاو عفاودلا

 ةحفبملا



 عوضوملا

 ٠ ٠ ٠٠ ٠ «« ةرطفلاو نيدلا

 الملا مقلا

 ذوذشلاو فارعألا

 ةيرشبلا سفنلا ف رشلاو ريما

 ناسنإلا نايك ىف روطتملاو تباثلا

 .. ناسن الل ىاسنإلا ربسفتلا

 ف و هو لاثمل او عقاولا نيب
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